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1.  Selvitystyön tausta,  
tavoitteet ja menetelmät

Lapsen oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksessa vuonna 1989 ja Suomi allekirjoitti sen vuonna 1991. So-
pimus velvoittaa viranomaisia lasta koskevissa toimenpiteissään ja päätöksis-
sään arvioimaan niiden vaikutukset lapseen, ottamaan huomioon lapsen etu 
ja kuuntelemaan lapsen mielipidettä. Lisäksi siihen on kirjattu selkeäsanai-
sesti valtioille tiedottamisvelvoite sopimuksen sisällöstä ja velvoitteista. So-
pimuksen 42 artiklan mukaan ’sopimusvaltiot sitoutuvat saattamaan yleis-
sopimuksen periaatteet ja määräykset yleisesti niin aikuisten kuin lastenkin 
tietoon tarkoituksenmukaisesti ja aktiivisesti’.  Tähän mennessä Suomen val-
tion tiedottaminen lapsen oikeuksista on ollut puutteellista, ja kansalaisjär-
jestöt ovat huolehtineet tiedottamisesta lähestulkoon yksin, joskin Suomen 
valtio on tukenut järjestöjen tiedotushankkeita taloudellisesti.  

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin perusti helmikuussa 2009 
kansallisen viestintä- ja vaikuttamiskampanjan johtoryhmän, jonka tavoit-
teena oli vahvistaa valtiovallan osuutta lapsen oikeuksista tiedottamisessa ja 
hakea kokemusta pysyvien tiedotusvastuiden luomiseksi. Ryhmä työskenteli 
31.3.2010 saakka.  Johtoryhmä teki ehdotuksen lapsen oikeuksien kansalli-
seksi viestintä- ja toimintastrategiaksi, (Opetus- ja kulttuuriministeriön työ-
ryhmämuistioon 2010:4 ”Lapsen oikeuksien kansallinen viestintästrategia). 
Strategia sisälsi paitsi suoraan viestintään myös opetukseen, koulutukseen ja 
toiminnalliseen yhteistyön rakenteeseen liittyviä suosituksia.

Tämä selvitys liittyy kyseisessä viestintästrategiassa esitettyyn ehdotuk-
seen numero 8, jonka mukaan valtiovallan tulee selvittää lapsen oikeuksien 
sopimukseen liittyvän opetuksen tilanne yliopistoissa ja ammattikorkeakou-
luissa sekä selvityksen pohjalta määriteltävä, mikä tai mitkä koulutusyksi-
köt voivat olla valtakunnallisina lapsen oikeuksien koulutuksen kehittämi-
sestä vastaavia toimijoita. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin poli-
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tiikkaohjelma on antanut selvityksen teon toimeksiantona Humanistiselle 
ammattikorkeakoululle. 

Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa valtioita raportoimaan sopimuk-
sen kansallisesta toimeenpanosta yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oike-
uksien komitealle. Suomi on antanut komitealle määräaikaisraportteja tä-
hän mennessä neljästi ja jo ensimmäisessä, vuonna 1995 annetusta määrä-
aikaisraportista Suomi sai komitealta palautetta heikosti hoidetusta tiedo-
tusvelvollisuudesta. Määräaikaisraportin pohjalta komitea antoi Suomella 
päätelmänsä ja suosituksensa, jossa se katsoi tiedotuksen olevan epäyhte-
näistä ja strategiatonta kiinnittäen erityisesti huomiota lasten kanssa ja hy-
väksi työskentelevien ammattilaisten, kuten opettajien, lainvalvojien ja tuo-
marien, koulutuksen olevan riittämätöntä sopimuksen tunnettuuden osal-
ta.  Komitea muistutti Suomea viestintästrategian puuttumisesta seuraavas-
sakin vuoden 2000 päätösraportissaan, jossa se ehdotti samalla myös lapsen 
oikeuksien sopimuksen liittämistä osaksi koulujen opetussuunnitelmia ja 
ammattilaisten koulutuksen systematisoimista. vuoden 2003 määräaikais-
raportissa mainitaan, että lapsen oikeuksien yleissopimuksen sisältö integ-
roitiin valtakunnalliseen peruskoulujen opetussuunnitelmaan ja että se to-
teutuisi kattavasti koko maassa vuoteen 2006 mennessä. Tämä työ on vielä 
kesken ja peruskoulujen ja lukioiden opetussuunnitelmia koskevia näkökul-
mia käsitellään tarkemmin kasvatusalan koulutusta esittelevässä alaluvussa. 
Lisäksi lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten koulutuksesta mainit-
tiin erityisesti tuomareille järjestettävä vuosittainen perheoikeudellinen täy-
dennyskoulutus. Toisaalta huomiota kiinnitettiin siihen, että ammattilais-
ten täydennyskoulutus oli edelleen puutteellisesti toteutettu.  Määräaikais-
raportteihin ja komitean päätelmiin ja suosituksiin voi kokonaisuudessaan 
tutustua ulkoasianministeriön sivuilla osoitteessa: http://formin.finland.fi/
Public/default.aspx?contentid=68142 . 

Päätelmissään ja suosituksissaan lapsen oikeuksien komitea on erityises-
ti korostanut, että sopimus tulee sisällyttää koulujen opetussuunnitelmiin 
ja lasten parissa työskentelevien ammattilaisten koulutukseen ja siten kan-
nustanut Suomen valtiota jatkamaan pyrkimyksiään tarjota lasten kanssa 
ja hyväksi työskenteleville ammattilaisille riittävää ja järjestelmällistä las-
ten oikeuksia koskevaa koulutusta sekä perehdytystä. Lähtökohtana on ol-
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lut, että lasten ja nuorten parissa sekä heitä varten työskentelevien on tun-
nettava kansallinen lapsilainsäädäntö, mukaan lukien lapsen oikeuksien so-
pimus, jotta he voivat toimia pätevästi työssään.  Myös Lasten, nuorten ja 
perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman tavoitteena on ollut tietoisuu-
den lisääntyminen lapsen oikeuksien sopimuksesta Suomessa sekä varmis-
taa lapsen oikeuksien sisältyminen lasten kanssa työskentelevien perus- ja 
täydennyskoulutukseen. Kuitenkin tähän asti Suomessa ei ole ollut selvyyt-
tä siitä, miten laajasti ja millä tavoin lasten parissa ja lapsille työskentelevät 
saavat tietoja ja taitoja lapsen oikeuksista osana koulutustaan. Kansalaisjär-
jestöjen projektiluontoisesti järjestämästä koulutuksesta ja yhteistyöstä eri 
oppilaitosten kanssa on olemassa tietoa liittyen järjestöille myönnettyihin 
hankerahoituksiin, joskaan tätä tietoa ei ole kerätty yhtenäiseksi kokonai-
suudeksi. Monet järjestöt myös vierailevat peruskouluissa kertomassa oppi-
laille lapsen oikeuksista, esimerkiksi Suomen UNICEF tekee vuosittain yh-
teistyötä noin 300 peruskoulun kanssa täten tavoittaen joka kymmenennen 
kaikista suomalaisista peruskouluista. UNICEF rahoittaa kouluyhteistyönsä 
pääosin suomalaisista kerätyin keräysvaroin. Lisäksi UNICEFin lapsen oi-
keuksien asiantuntijat kiertävät pitämässä asiantuntijaluentoja korkeakou-
luissa eri alojen opiskelijoille. (UNICEF)

Lapsen oikeuksien sopimuksen ja näkökulmien sisältymisestä eri ammat-
tikorkeakoulujen tai yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen tai täy-
dennyskoulutukseen on ollut tarjolla vain niukasti sirpalemaista ja pitkälti 
olettamuksiin perustuvia tietoja. Korkeakoulutuksen edustajat ovat olleet 
hyvin heikosti edustettuina lapsen oikeuksien sopimuksen tilannetta kar-
toittavissa ja kehittävissä elimissä Suomessa. Huomion arvoista on esimer-
kiksi, että tämän selvitystyön taustalla olevan Lapsen oikeuksien kansalli-
sen viestintästrategian tuottaneessa laaja-alaisessa ryhmässä oli edustettuina 
runsaasti eri kansalaisjärjestöjä sekä useita ministeriöitä, mutta korkeakou-
lut (tai muutkaan oppilaitokset) eivät olleet siinä mukana. 

Tämän selvityksen tavoitteena on ollut kerätä tietoa korkeakoulujen pe-
rustehtävänsä osana tekemästä työstä liittyen lapsen oikeuksien sopimukses-
ta tiedottamiseen. Tavoitteena on ollut selvittää miten laajasti ja millä taval-
la lapsen oikeuksien sopimukset ja sen näkökulmat sisältyvät tulevien am-
mattilaisten tutkintoon johtavaan koulutukseen ja millaista täydennyskou-
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lutusta siitä on tarjolla, jotta mahdolliset kehittämistarpeet voidaan tunnis-
taa ja toimintaa voidaan kehittää olemassa olevan tiedon pohjalta. Toisaalta 
tavoitteena on tuoda näkyväksi korkeakoulujen tekemä työ lapsen oikeuk-
sien sopimuksesta tiedottamisessa.

Selvityksen on tehnyt Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori, vTM 
Riikka Jalonen 1.11 2010 – 31.3.2011 välisenä aikana.

Ensimmäisenä haasteena oli tehdä toimiva rajaus selvitystyölle. Lapsen 
oikeudet on laaja asiakokonaisuus, jota voidaan tarkastella useasta eri näkö-
kulmasta ja lapsen oikeudet koskevat paitsi suoranaisesti lasten parissa työs-
kenteleviä ammattilaisia myös heitä, joiden päätöksillä tai teoilla on vaiku-
tuksia lapsen oikeuksien toteutumiseen epäsuorasti. Tämän vuoksi alakoh-
taista rajausta on ollut tavallaan mahdotonta tehdä ja siten ei lähtökohtai-
sesti koettu mielekkääksi rajoittaa selvitystä ainoastaan lasten parissa työs-
kentelyyn suoranaisesti liittyviin aloihin vaan työhön on alkuvaiheessa otet-
tu mukaan kaikki koulutusalat ja suomalaiset korkeakoulut. 

Suomalainen korkeakoulujärjestelmä muodostuu ammattikorkeakou-
luista ja yliopistoista, joilla on yhteiskunnassa toisistaan poikkeavat tehtä-
vät. Ammattikorkeakoulujen toiminnassa korostuu erityisesti yhteys työelä-
mään ja alueelliseen kehittämiseen ja yliopistoille keskeisintä on tieteellinen 
tutkimus ja siihen perustuva ylin opetus. Suomessa on 16 yliopistoa ja 27 
ammattikorkeakoulua, jotka toimivat yhteensä yli 70:llä eri paikkakunnal-
la (opetushallitus). Toimijoita on siis monia ja niillä kullakin on oma orga-
nisaatiokulttuurinsa ja hallintorakenteensa. Tämä asettaa omat haasteensa 
tiedon keräämiselle ja jäsentämiselle. Selvityksen aikana tietoja on kerätty 
monin eri tavoin, joita kuvataan seuraavaksi. 

Joulukuussa 2011 lähetettiin kaikille 43 Suomen korkeakoulujen rehto-
reille alustava kysely koskien lapsen oikeuksien sopimuksen sisältymistä ky-
seisen korkeakoulun opettamiin koulutusaloihin (Liite 1). Kutakin korkea-
koulua pyydettiin välittämään kyselyä eteenpäin omassa organisaatiossaan 
parhaaksi katsomallaan tavalla.  Kyselyyn vastasi 31 korkeakoulua.  vastan-
neista viisi ilmoitti, ettei lapsen oikeuksien sopimus tai sen näkökulmat si-
sälly korkeakoulunsa opetukseen. 

Tämän alkukartoituksen jälkeen lähdettiin selvittämään tarkemmin tiet-
tyjä koulutusaloja ja lisäksi mukaan otettiin muutamia keskeisiä aloja, jotka 
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ovat kasvatusala, oikeustieteet, teologia, lääketiede sekä sosiaali- ja terveys-
ala. Näillä aloilta kerättiin tieto lapsen oikeuksien sisältymisestä opintoihin 
kaikista Suomen korkeakouluista riippumatta siitä, olivatko ne vastanneet 
osaltaan alustavaan rajausta koskevaan kyselyyn tai rajanneet itsensä kyse-
lyn ulkopuolelle. Alustavan kyselyn kautta taas tarkempaa tietoa saatiin esi-
merkiksi maanpuolustuskorkeakoululta ja Hankenilta, jotka muuten olisi-
vat selvityksen tekijän omien ennakkoluulojen vuoksi helposti voineet ra-
jautua selvitystyön ulkopuolelle. Lopulta ainoastaan Kuvataideakatemia ja 
Sibelius-akatemia eivät vastanneet kyselyihin lapsen oikeuksien sopimuksen 
sisältymistä korkeakoulun järjestämään koulutukseen. Lista kaikista korkea-
kouluista, jotka ovat vastanneet joko Webropol –kyselyyn tai sähköpostiky-
selyihin on liitteenä (liite 2). 

Tämän selvityksen tiedot perustuvat osittain korkeakoulujen opinto-op-
paisiin tutustumiseen.  Keskeisin tieto kunkin korkeakoulun osalta on kui-
tenkin saatu suoraan korkeakoulujen pedagogisen henkilökunnan kanssa 
käytyjen keskustelujen ja sähköpostitse käydyn viestinnän kautta. Korkea-
koulujen henkilökunta on ollut suureksi avuksi ja heidän aktiivisuutensa 
ja sitoutumisensa asian selvittämiseen organisaation sisällä on mahdollista-
nut kattavan tiedon keräämisen. Usein ensimmäisen yhteydenoton jälkeen 
korkeakoulut ovat käyneet asiasta keskustelua oman organisaationsa sisällä 
ja esittäneet hyvinkin valmiita kokonaisuuksia suoraan selvityksen tekijälle. 
Selvitykseen osallistuneiden määrää on siis mahdotonta tarkkaan määritel-
lä, mutta useampi sata henkilöä tähän työhön on antanut panoksensa. yk-
sittäisen koulutusohjelman sisällä on joissain tapauksissa yli kymmenenkin 
lehtoria osallistunut yhteisen vastauksen kokoamiseen. 

Suuri kiitos selvityksen valmistumisesta kuuluukin siis ammattitaitoisille 
ja oman toimialansa ja yhteiskunnan kehittämiseen sitoutuneille yliopisto-
jen ja ammattikorkeakoulujen pedagogiselle henkilökunnalle. Korkeakoulu-
jen henkilökunnan lisäksi Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan, UNICE-
Fin ohjelmajohtajan Inka Hetemäen sekä Euroopan neuvoston ”Building a 
Europe for and with Children” -ohjelman erityisneuvonantajan Tiina-Ma-
ria Levamon esille tuomat asiantuntevat näkökulmat ovat olleet merkittä-
vä apu selvitystyössä.
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Tässä selvityksessä esitellään kaikki ne korkeakoulutahot, jotka ovat ku-
vanneet lapsen oikeuksien sisältyvän jollain tavalla osaksi opetustaan ja jotka 
ovat myös konkretisoineet tavan, jolla lapsen oikeudet sisältyvät opetukseen. 
Kaikkia tai edes huomattavaa osaa korkeakoulujen pedagogisesta henkilö-
kunnasta on tämän tyyppisessä selvitystyössä aivan mahdotonta tavoittaa. 
Tässä selvityksessä nousee esille aktiivisten yksittäisten opettajien rooli lapsen 
oikeuksiin liittyvien tietojen, taitojen ja asenteiden välittäjinä ja kehittäjinä. 
Toisaalta tässä selvityksessä ei nimetä ja kuvata tarkemmin niitä tahoja joi-
den tarjoamaan korkeakoulukseen lapsen oikeuksien sopimuksen näkökul-
mat eivät sisälly. Toimeksiannon mukaisesti myös toisen asteen koulutus on 
rajattu selvitystyön ulkopuolelle. Korkeakouluilta pyydettiin myös vastausta 
miten niiden järjestämässä täydennyskoulutuksessa lapsen oikeudet on sisäl-
lytetyt opetukseen. Kahdeksan korkeakoulua ilmoitti alustavassa kyselyssä 
lapsen oikeuksien sopimuksen ja sen näkökulmien sisältyvän korkeakoulun-
sa järjestämään täydennyskoulutukseen, mutta yhdeltäkään korkeakoululta 
ei saatu konkreettisia esimerkkejä koulutusaloista tai tarkempaa selvitystä. 
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2.  Nykytilanteen esittely koulutus-
aloittain

Tässä luvussa tavoitteena on ollut esitellä eri koulutusalat jäsentäen ja ryh-
mitellen niitä mahdollisimman johdonmukaisesti aloittain. Korkeakoulut 
on järjestetty aakkosjärjestykseen erotellen yliopistot ja ammattikorkeakou-
lut omiksi kokonaisuuksikseen. Suomalainen korkeakoulukenttä on mo-
ninainen ja sitä olisi varmasti voinut jäsentää myös muilla tavoin. Luetta-
vuus ja kokonaisuuden hahmottuminen lukijalle on ollut valitun jäsennyk-
sen lähtökohtana. 

2.1  KASVATUSALA

Suomessa peruskoulun suorittaa lähes 100 prosenttia väestöstä. Peruskou-
lulla voisi olla merkittävä rooli valtion lapsen oikeuksien sopimuksen tie-
dotusvelvollisuuden täyttämisessä ja lapsen oikeuksien edistämisessä yhteis-
kunnassa. Perusopetuslaissa asetetaan opetuksen tavoitteeksi oppilaiden kas-
vun tukeminen ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jä-
senyyteen. Tavoitteeksi on määritelty myös sivistyksen ja tasa-arvon edistä-
minen yhteiskunnassa. Koulujen opetussuunnitelmat uudistettiin erityis-
määräyksellä elokuussa 2010. Uudistuksessa yK:n lapsen oikeuksien sopi-
mus, yK:n ihmisoikeusjulistus, Euroopan ihmisoikeussopimus sekä yK:n 
toiminta sisällytettiin perus- ja lukio-opetuksen arvopohjaan sekä 7.-9-luok-
kalaisten historian opetuksen sisältöön. Lisäksi lukion historian oppisisäl-
töön lisättiin yK:n ihmisoikeusjulistus ja muut keskeiset ihmisoikeussopi-
mukset. Kouluilla on aikaa elokuuhun 2011 asti ottaa määräyksen mukai-
set opetussuunnitelmat käyttöön. 

Tässä alaluvussa esitellään, millä laajuudella ja tavoin suomalaisessa var-
haiskasvatuksen ja opettajankoulutuksessa lapsen oikeuksien sopimus on 
sisällytetty lastentarhanopettajien, luokanopettajien. erityisopettajien ja ai-
neenopettajien koulutukseen.  Ammatillista opettajakoulutusta tarjoavat 



12  Nykytilanteen esittely koulutusaloittain

ammattikorkeakoulut joko eivät vastanneet kyselyihin ollenkaan tai vasta-
sivat, että lapsen oikeudet eivät sisälly heidän järjestämäänsä koulutukseen. 

Peruskoulujärjestelmän ja toisen asteen lisäksi lapset ja nuoret oppivat 
paljon myös koulun ulkopuolella ns. non-formaalin oppimisen kautta. Tätä 
oppimista tukemaan Suomen korkeakouluissa koulutetaan opettajakoulutus-
laitoksien ja kasvatustieteiden ohella myös muilla koulutusaloilla ammatti-
laisia. Tähän selvitykseen on tämän luvun alle koottu yliopistoissa annetta-
van opettajakoulutuksen lisäksi erityisesti yhteisöpedagogien sekä nuoriso-
työn ja nuorisotutkimuksen oppiaineiden opetuskuvaukset, vaikka viimek-
si mainitut eivät yksinomaan kasvatusalalle sijoitukaan. 

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston opettajankoulutuksessa korostuu oppilaskeskeinen nä-
kökulma. Luokanopettajan opinnoissa tämä tulee esiin erityisesti yleis-
kasvatustieteen opinnoissa, joissa korostetaan oppilasta ja hänen tarpeitaan 
opetuksen lähtökohtana. Lapsen oikeuksia ja oppilaslähtöistä opetusta työn 
keskeisinä periaatteina käsitellään mm. oppilaantuntemuksessa. Samoin ne 
tulevat esille opetussuunnitelmatarkasteluissa (didaktiikka, opetussuunnitel-
mateoria ja evaluaatio) kun puhutaan lapsen oikeudesta saada hyvää opetus-
ta ja huolenpitoa. Opettajan pedagoginen tietäminen -kurssilla on voima-
kas opettajan ammatin eettisyyttä korostava painotus ja siinä lapsinäkökul-
ma tulee selkeästi esiin.  Lapsen oikeuksien sopimukseen liittyvät näkökul-
mat ovat sisällytetyt osaksi opettajaopintoja varsin monipuolisesti monien 
eri kurssien yhteydessä. Sopimuksen henki ja lapsen tarpeet tulevat siis esil-
le läpi koulutuksen, mutta niiden linkittymistä lapsen oikeuksien sopimuk-
seen ei välttämättä aina tule mainituksi

Aineenopettajan tutkintovaatimuksiin sisältyy tällä hetkellä kurssi Kas-
vatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet (5 op). Kysei-
seen kurssiin sisältyy myös monikulttuurisuuden osio.   Tällä kurssilla ihmis-
oikeudet (ja lapsen oikeudet osana tätä laajempaa kokonaisuutta) mainitaan, 
mutta ei käsitellä syvällisesti.  Aineenopettajan koulutus toimii järjestäjänä 
globaalikasvatus-seminaarissa ”Maailma koulussa”, yhteistyössä Kehitys-yh-
teistyön palvelukeskuksen ja lukuisien kansalaisjärjestöjen kanssa. Kyseisessä 
vuosittain järjestetyssä seminaarissa on käsitelty paljonkin lasten oikeuksia 
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ja siihen osallistuu vuosittain luokanopettaja- ja aineenopettaja-opiskelijoi-
ta noin 150 opiskelijaa. Uusiin, vuonna 2012 voimaan tuleviin, tutkinto-
vaatimuksiin tämä seminaari tulee pakollisena suorituksena luokanopetta-
jaopiskelijoille osana maantieteen didaktiikan peruskurssia. Uusiin tutkin-
tovaatimuksiin tulee myös sisältymään laitoksen kaikille opiskelijoille yh-
teinen uusi kurssi, nimeltään Erityisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen    
(6 op), jolla käsitellään laaja-alaisesti erilaisten lasten, nuorten ja aikuisten 
kohtaamista opetus- ja kasvatustilanteissa. Kurssilla yhdistetään monikult-
tuuri-suuden, erityispedagogiikan ja vuorovaikutuksen näkökulmia. Kurs-
sin lähtöajatuksena on, että ei ole ”erityis”oppilaita, vaan kohtaamisen tai-
toja tarvitaan ihan tavallisten lasten ja nuorten kanssa. Koko kurssiin sisäl-
tyy ajatus lasten oikeuksista ja ihmisoikeuksista, jotka tuodaan esille opet-
tajaa velvoittavina opetussuunnitelma- ja muina asetuksina.

Itä-Suomen yliopisto

Erityisopettajien koulutuksen aikana lapsen oikeuksia käsitellään eri näkö-
kulmista opintojen aikana esimerkiksi osana seuraavia opintokokonaisuuk-
sia:  Psykososiaalinen tuki (sisältää oleellisen lainsäädännön lasta koskien, 
myös uuden lastensuojelulain), Johdatus erityispedagogiikkaan (ihmisoike-
uksien sopimus, lasten oikeuksien sopimus ja vammaisten oikeuksien sopi-
mus/julistus sekä Salamancan julistus ja muut keskeiset yK:n ja EU:n asia-
kirjat koulutuksen näkökulmasta). Tutkimusmenetelmäkursseilla käsitellään 
tietoa lasten tutkimisesta ja lasten osallisuudesta tutkimukseen sekä lapsen 
oikeudesta tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa. 

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa lapsen 
oikeuksiin liittyvä opetus on hyvin satunnaista ja hajanaista; eri opintojak-
soilla ne tulevat esille lähinnä mainintana. Paras tilanne osastolla koetaan 
olevan varhaiskasvatuksen koulutuksessa. Luokanopettajien koulutuksessa 
lapsen oikeuksia käsitellään Erityiskasvatus erilaisissa kasvatusympäristöissä 
-opintojaksolla sekä esimerkiksi käsityössä (esim. siinä yhteydessä, kun kä-
sitellään kudontaa, jolloin pohditaan lapsityövoiman käyttöä kudonnassa). 
Alkuopetuksen sivuaineen opetuksen yhteydessä sopimusta käsitellään lap-
suudesta puhuttaessa; samoin kasvatus- ja kehityspsykologiassa ja pedagogi-
sen etiikan kursseilla.  Kasvatustieteen syventävissä opinnoissa, luokanopet-
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tajaksi opiskelevat voivat tenttiä yhden lasten oikeuksia käsittelevän teoksen 
(John, M. 2003; Children’s Rights and Power).  Luento-opetuksessa lapsen 
oikeuksien sopimus on suppeasti esillä Kasvatustieteen perusteiden opinto-
jaksolla. Aineenopettajien pedagogisissa opinnoissa sopimus mainitaan 
mm. Kasvatus ja sen tutkimus -opintojaksolla. Lapsen oikeuksia sivutaan 
myös nuorisotutkimuksen opetuksessa jonkin verran (oikeus koulutuk-
seen, vapaa-aikaan, sosiaaliseen hyväksyntään, syrjimättömyyteen jne.).

Jyväskylän yliopisto

Varhaiskasvatuksen koulutuksen opetussuunnitelman perusteissa ja ta-
voitteissa on kirjattuna, että varhaiskasvatustieteen keskeisenä tehtävänä on 
edistää koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen palvelutehtävänsä 
kautta lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumista varhaiskasvatuksessa 
ja sitä laajemmin lasten elinolosuhteissa ja yhteiskuntaan osallistumisessa. 
Koulutuksessa painotetaan asiantuntijuuden rakentumista seuraavilla alueil-
la: lapsen kehitys, kasvu ja oppiminen sekä näiden tukeminen ja arviointi; 
kasvatuskumppanuuden rakentaminen ja lapsen oikeuksien toteutuminen 
sekä varhaiskasvatuksessa, että laajemmin yhteiskuntaelämässä. 

Lapsen oikeuksien sopimus on siis ollut merkittävänä lähtökohtana ja 
punaisena lankana koko opetussuunnitelman rakentamisessa ja sisällöllisessä 
suunnittelussa. Lapsen oikeuksien sopimus käsitellään hyvin kattavasti ope-
tuksessa perusopinnoista lähtien läpi koko opinto-ohjelman ja opiskelijat 
saavat siitä perusteellisesti tietoa eri opintojaksoilla. 

Lapsen oikeuksien sopimusta käsitellään esimerkiksi seuraavilla opin-
tojaksoilla: 

Perusopinnot: KTKP103 Kasvatustieteen sosiologiset perusteet - opin-
tojaksolla lapsen oikeuksien sopimus käsitellään asiakirjana ja avataan sen 
sisältämät periaatteelliset linjaukset (provision, participation, protection) ja 
tuodaan esille arviointia niiden toteutumisesta lapsuusinstituutioissa ja yh-
teiskunnassa yleisemminkin. Tässä yhteydessä opiskelijat saavat lähdeviitteitä 
asiaa koskevasta kirjallisuudesta ja materiaaleista. varhaiskasvatustieteen pe-
rusopintoihin kuuluvalla opintojaksolla vARP003 Johdatus lapsuuden so-
siologiaan opintojaksolla käytetään yksi luentokerta (2 t) lasten oikeuksien 
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käsittelemiseen. Tässä yhteydessä käydään läpi lasten oikeuksien historiaa 
ja Lasten oikeuksien sopimuksen syntyprosessia ja sisältöä. Luentoon liitty-
en yhdellä demotunnilla (2t) opiskelijat pienryhmissä tutustuvat lapsen oi-
keuksien sopimukseen. Opintojaksoon kuuluvassa oppimistehtävässä opis-
kelijoiden tehtävänä on tutustua Päivi Tuonosen raporttiin Asiaa aikuisil-
le! Lapset ja nuoret kertovat omien oikeuksiensa toteutumisesta Suomessa.

Aine- ja ammatilliset opinnot: vAAM028 Kasvatuskumppanuus – opin-
tojaksolla keskeisenä sisältönä ovat varhaiskasvatussuunnitelmat, joiden te-
kemisen lähtökohtana on lapsen näkökulman huomioiminen varhaiskasva-
tuksen arjessa. vAAM029 Moniammatillinen verkostotyö-opintojaksolla 
perehdytään mm. lastensuojelulakiin, jonka keskeisenä lähtökohtana ovat 
lapsen oikeudet.

Syventävät opinnot: vARS005 Leikki lasten kulttuurisena ja oppimisen 
ympäristönä - opintojakso aloitetaan käymällä läpi opiskelijoiden kanssa 
lapsen oikeuksien sopimus siitä näkökulmasta, miten sen ainoan explisiitti-
sesti leikkiä koskevan kohdan (artikla 31) lisäksi leikki sisältyy väistämättä 
moniin muihinkin artikloihin, vaikkei itse termiä niissä mainitakaan. Opis-
kelijat ovat yksin tai pienryhmissä lukeneet sopimuksen ja poimineet sieltä 
artiklat, jotka heidän mielestään voidaan tulkita koskevan myös leikkiä. Sit-
ten nämä artiklat on käsitelty yhdessä siten, että opiskelijat ovat myös pe-
rustelleet näkemyksensä ja niistä on kulloinkin keskusteltu. vARS001 Ke-
hityksen riski- ja suojatekijät ja varhainen tuki- opintojakso aloitetaan pa-
lauttamalla mieliin lapsen oikeuksien sopimus ja sen huomioiminen kai-
kessa työssä, missä pohditaan lapsen kehityksen riskitekijöitä.  KTKS011 
Lapsuudentutkimuksen menetelmät – opintojaksolla käydään tutkimuksen 
näkökulmasta läpi lapsen oikeuksien sopimuksen ydinkohdat.   Lisäksi ne 
ovat perussisältönä opintojaksoon liittyvässä oppimistehtävässä. vARS012 
varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta syventävän harjoittelun (10op) muu-
tama opiskelija on suorittanut Lapsiasiavaltuutetun toimistossa, jonka toi-
minnan keskiössä erityisesti lasten oikeuksien toteutuminen on.  vARS023 
Kasvattajan etiikka – opintojakson sisällöissä mainitaan lapsen ihmisoikeu-
det erityisesti ja niitä käsitellään laajasti.  

Luokanopettajien ja aineenopettajien perusopintojen Kasvun ja op-
pimisen ohjaaminen – opintojaksolla (OKLP410 ja OPEP411) käsitellään 
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erityispedagogisen osuuden luennoissa lapsen oikeuksien sopimusta osana 
erityisopetuksen periaatteita. Sopimuksesta nostetaan erityisesti tarkasteluun 
seuraavat kaksi seikkaa: vammaisuutta ei saa käyttää syrjintäperusteena lap-
sen oikeuksille (2§) ja kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuo-
mioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka 
koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu (3§). Lapsen 
etua koskevaa 3§ tarkastellaan myös suhteessa uusittuun perusopetuslain 
628/1998 pykälään 17, jossa todetaan: ”Erityisopetus järjestetään oppilaan 
etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen 
yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa 
paikassa.” Lainsäädännöllisestä näkökulmasta viesti on siis ristiriitainen lap-
sen oikeuksien sopimuksen 3§ ja perusopetuslain kohdalla. Perusopetuslain 
mukaan opettajien ei siis enää tarvitse pitää lapsen etua ensisijaisena, kos-
ka eduskunta on asettanut sen rinnalle yhtä tärkeäksi periaatteeksi opetuk-
sellisen kokonaistilanteen ja tätä ristiriitatilannetta käsitellään opetuksessa 
opettajan johdolla. 

Terveystiedon opettajankoulutuksessa opetussuunnitelmassa lapsen 
oikeuksien sopimus ei ole nimettynä paperina eikä se siten näy esimerkik-
si oheislukemistoissa. Sopimuksen hyödyntäminen kursseilla jää siis kun-
kin opettajan harkittavaksi. Sopimusta käsitellään ainakin esimerkiksi Ter-
veyskasvatuksen ja terveystiedon perusteet (TERv003), Terveyttä ja turval-
lisuutta edistävä koulu (TERv105) ja Terveystiedon opettajan asiantunti-
juus (TERv106) ja Johdatus terveyden edistämisen ja terveystiedon perus-
teisiin (TERP012)- kursseilla. Kyseisillä kursseilla sopimusta ei käydä läpi 
kohta kohdalta, vaan se on tuotu osaksi näkökulmien perusteluja tai keskus-
telujen pohjana (opiskelijat ovat esim. joutuneet pohtimaan mitkä kohdat 
koskevat opettajaa ja koulua, miten ko. asiat toteutuvat koulussa, mihin/
miten opettaja voi niihin vaikuttaa jne.). Lisäksi lapsen oikeuksien näkö-
kulmaa tuodaan pohdittavaksi myös terveystiedon opettajien eettisen osaa-
misen opetuksessa sekä tenttikysymyksissä koskien esim. lasten- ja nuorten 
psykiatriaa, aggressiokasvatusta sekä tunnekasvatusta. 
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Lapin yliopisto

Lapsen oikeuksien sopimus näyttäytyy luokanopettajankoulutuksessa 
opettajan työn taustalla olevissa arvoissa ja käytänteissä.  Itse lapsen oike-
uksien sopimuksen olemassa olosta tiedotetaan opiskelijoille satunnaisesti 
eri kursseilla. Usein sopimuksen näkökulmat ja sisällöt nousevat esille käsi-
teltäessä laajempia eettisiä kysymyksiä.  Esimerkiksi opetushallinnon kurs-
silla käsitellään paljonkin oppilaan oikeuksia, samoin kuin opettajan velvol-
lisuuksia ja oikeuksia, muttei varsinaisesti puhuta lapsen oikeuksista. 

Lapsen oikeuksien sopimuksen opetusta koskevat artiklat on sisällytetty 
erityispedagogiikan peruskurssiin yhtenä opetusta säätelevänä taustalakina. 
Tämä kurssi on pakollinen kaikille opettajan opintoja (luokanopettaja, ku-
vataidekasvattaja) suorittaville. Lapsen oikeuksien sopimus esitellään myös 
Erityispedagogiikan käyttäytymisen haasteet – kurssilla lastensuojeluun liit-
tyen kuvaten miten sopimus velvoittaa sopimusvaltioita toimimaan lapsen 
oikeuksien turvaamiseksi ja miten sopimuksen periaatteet näkyvät lastensuo-
jelunlain ja käytänteiden taustavoimana. äidinkielen opetuksessa on lapsen 
oikeudet tuotu osaksi opintoja esittelemällä lasten tietokirjallisuuden yhte-
ydessä yK:n ihmisoikeuksien sopimuksesta tehtyä pienille lapsille suunnat-
tua taidekuvakirjaa.      

Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt -kurssin yhteydessä käydään läpi 
myös lapsen oikeuksia, tarkasteltaessa tasa-arvoisen ja yhdenvertaisuuteen 
tähtäävän kasvatuksen perusteluita lainsäädännöllisellä ja sopimusten tasolla. 

Kenttäharjoittelun alkaessa opiskelijoille pidetään lyhyt luento opetta-
jan eettisestä vastuusta ja velvollisuuksista, jolla puhutaan myös lapsen oi-
keuksista. Opetusharjoitteluissa käydään läpi harjoittelukoulun opetussuun-
nitelma ja tarkastellaan mm. aihekokonaisuuden sisältöä nimeltä ’Ihmisenä 
kasvaminen’. Lisäksi asiaa käsitellään harjoittelukoulussa aiheeseen liittyvi-
en teemapäivien (Unicef, Lasten oikeudet, Ihmisoikeudet) aikana oppitun-
neilla ja aamunavauksissa. Teemapäivien aikana harjoittelussa olevat opiske-
lijat saavat täten tietoa lapsen oikeuksien sopimuksen näkymisestä koulussa. 

Oulun yliopisto

Lapsen oikeudet ovat kasvatustieteen tiedekunnassa ja opettajankoulutukses-
sa keskeinen perusta ja läpäisyperiaatteena kaikessa lasten ja nuorten kans-
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sa tapahtuvassa toiminnassa esille tuleva periaate. Koulutus pyrkii tunnista-
maan sekä alueelliset että globaalit tarpeet ja vastaamaan niihin innovatiivi-
sesti ja joustavasti. Tiedekunta on vuosien ajan kehittänyt erilaisia lähesty-
mistapoja huomioida lapsen oikeudet opetus- ja kasvatustyössä, mutta tie-
dekunnan henkilökunta on tiedostanut myös, että työtä tämän asian eteen 
on edelleenkin tehtävä. Tiedekunnan eettiset ohjeet pohjaavat ja huomioi-
vat myös lapsen oikeuksien sopimuksen, joka on luontainen pohja lasten ja 
nuorten kanssa toimimiselle. varhaiskasvatuksen koulutusohjelma on osana 
tiedekunnan koulutustarjontaa ja laajentaa lapsen oikeuksien käsittelemisen 
jo varhaislapsuudesta lähtien. Aktiivisen osallistuminen mahdollistaminen 
ja huomioiminen lapsuudessa ja nuoruudessa ovat omalta osaltaan vahvis-
tamassa lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteiden toteutumista käytän-
nössä. Opiskelijat saavat tietoa lapsen oikeuksista opintojensa aikana luen-
tojen ja erilaisten harjoitusten kautta.

Tiedekunta hyödyntää myös ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka tuovat 
lapsen oikeuksien käytännön osaamista ja kokemuksia osaksi opetusta. Esi-
merkkinä tästä on vuosittain toteutettu luentosarja ihmisoikeuksista ja eten-
kin lapsen oikeuksien huomioimisesta kasvatus- ja opetustyössä. Tiedekun-
nasta valmistunut opiskelija, Ihmisoikeudet.net – hankkeen koulutuskoor-
dinaattori Johanna Lampinen on vierailevana asiantuntijana tarjonnut kan-
salaisjärjestöjen Ihmisoikeudet. net -yhteistyöhankeen asiantuntijuuden tie-
dekunnan käyttöön. 

Tampereen yliopisto

Varhaiskasvatuksen opiskelijat paneutuvat lapsen oikeuksiin erikseen ja lä-
päisyperiaatteella niiden toteutumiseen eri opintojaksoilla. Opiskelijat tutus-
tuvat lapsen oikeuksien sopimukseen kandidaattikoulutuksensa ensimmäi-
sen opintovuoden aikana jaksossa Lapsen arki suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Lapsen oikeudet ovat esillä keskeisinä varhaiskasvatussuunnittelua ohjaavina 
periaatteina ja ne on tuotu esille mm. valtakunnallisissa varhaiskasvatussuun-
nitelman perusteissa ohjaavina lähtökohtina (jakso Opetussuunnitelmatyö 
varhaiskasvatuksessa). Lapsen oikeudet tulevat esille myös lasten osallisuu-
den ja toimijuuden (lapset sosiaalisina toimijoina) tarkastelun yhteydessä.
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Luokanopettajaopiskelijat saavat koulutuksen aikana laajasti tietoa kas-
vatuksen alalta. Opintojen monialaisuuden koetaan myös varmentavan osal-
taan mahdollisimman monenlaisten näkökulmien esilletulon. Aihepiiriä kä-
sitellään opintojaksoilla LUOKA1 Lapsi ja koulu tässä ajassa (5 op) ja LUO-
KA6 Koulun pedagoginen kehittäminen ja Praktikum III (8 op). 

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnoissa Lapsen oi-
keudet eivät sinänsä ole osana opetussuunnitelmaa, mutta ne tulevat esille 
osana opettajien omia opetuskursseja sisältäen myös ihmisoikeusnäkökul-
man (esim. tentittävässä teoksessa Contemporary youth   Research: Local 
Expressions and global Connections edited by Helena   Helve and gunilla 
Holm - erityisesti vappu Tyyskän artikkelissa   Conceptualizing and Theo-
rizing youth: global Perspectives.)

Turun yliopisto 

Turussa toteutettavassa Luokanopettajakoulutuksessa kasvatustiede on 
opiskelijoiden pääaine ja tutkimusmenetelmäopinnoissa tutkimusetiikka 
ja lapsitutkimuksen etiikka on koko opintojen ajan yleisenä viitekehyksenä 
alkaen ensimmäisestä opiskeluvuodesta syventäviin opintoihin. Alkukasva-
tuksessa käsitellään lastensuojelua ja siinä yhteydessä myös lapsen oikeuk-
sia, jonka lisäksi lapsen oikeudet tulevat esille mm. kasvatuspsykologiassa 
sekä äidinkielen ja kirjallisuuden ns. monialaisten kurssin opetuksessa, jol-
loin aloitusvaiheisiin kuuluvassa lukemaan opettamisen tekniikoiden osuu-
dessa viitataan Kansainvälisen lukutaitopäivän maininnan yhteydessä lap-
sen oikeuksiin. 

Turun Aineenopettajakoulutuksessa lapsen oikeuksia voidaan käsitellä 
ainedidaktiikan eri jaksoilla ja tilanne vaihtelee oppiaineittain. Esimerkiksi 
biologian ja maantiedon opettajien ainedidaktisilla jaksoilla on harjoituk-
sia aiheesta kansainvälisyyskasvatus, monikulttuurisuuskasvatus ja globaali-
kasvatus, jossa opiskelijat tutustuvat opettajan johdolla erilaisiin sähköisiin 
sivustoihin (10-12 kpl) ja etsivät sieltä opettajalle ja opiskelijoille sopivaa 
opetusmateriaalia, tehtäviä ja pelejä. Opiskelijat esittelevät tutustuttuaan 
oman määrätyn sivuston muulle ryhmälle atk-luokassa. (Esim. www.ihmis-
oikeudet.net, www.unicef.fi ja www.pakolaisapu.fi. ) Harjoitus on innosta-
nut opiskelijoita tutustumaan aiheisiin laajemmin ja miettimään mahdol-
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lisia sovelluksia opetukseen. Toisaalta esimerkiksi vieraiden kielten pedago-
gisissa opinnoissa opiskelijoiden oletetaan käsittelevän lapsen oikeuksia osa-
na kasvatustieteellisiä opintojaan ja täten ainedidaktisissa opinnoissa teema 
ei ole erikseen esillä, mutta sitä sivutaan maahanmuuttajateeman käsittelyssä.

Rauman yksikössä toteutettavassa Lastentarhanopettajakoulutuksessa 
lapsen oikeudet opiskellaan osana varhaiserityiskasvatus -kurssia. 

Åbo Akademi

Åbo Akademin opettajakoulutuksen tavoitteena on sosialisaatioprosessi, 
jonka aikana opiskelija omaksuu lasta kunnioittavan ammatti-identiteetin.   
Kasvatustieteiden koulutuksessa lapsen oikeudet kulkevat täten punaisena 
lankana läpi opintojen, mutta koulutukseen ei ole sisällytetty erityisiä kurs-
seja, joissa keskityttäisiin vain lapsen oikeuksiin. Joillain kursseilla aihee-
seen perehdytään tarkemmin teoreettisista lähtökohdista ja toisaalta niitä 
käsitellään käytännönnäkökulmasta opettajaharjoitteluissa. Lapsen oikeuk-
sien sopimus käsitellään monikulttuurinen kasvatustiede luokan- ja erityis-
opettajille – opintojaksolla hyödyntäen käsittelyssä Folkhälsan, FSS ja för-
bundet Hem och Skola –järjestöjen julkaisemaa teosta För mer rättvisa - ett 
metodmaterial för skolan om barnkonventionen. Aineenopettajaopiskelijat 
tutustuvat lisäksi Unicefin ja muiden järjestöjen materiaaleihin laajentunut 
(Utvidgad) didaktiikka – opintojaksolla. Lisäksi opettajaharjoittelun aika-
na opiskelijat tarkastelevat laajasta näkökulmasta miten opettaja voi edistää 
lapsen oppimista huomioiden myös lapsen oikeuksien näkökulmat. 

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa lapsen oikeu-
det kulkevat yhtenä keskeisenä näkökulmana läpi opintojen. HUMAKin 
arvot ja näkemys yhteisöpedagogin työstä ja toimialasta pohjaavat monilta 
osin lapsen oikeuksien sopimuksen taustalla oleviin periaatteisiin ja erityi-
sesti lasten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseen. So-
pimusta ei ole mainittu opetussuunnitelmassa, mutta sen käsittelystä on so-
vittu yhteisissä opintojaksojen toteuttamissuunnitelmissa.  Sopimus maini-
taan usealla opintojaksolla esim. käsiteltäessä lastensuojelu- ja nuorisolakia, 
osallisuuden arvopohjaa tai muita toimialan käytännöllisiä ja eettisiä lähtö-
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kohtia. Jos lapsen oikeuksien sopimuksen sisältymistä opintoihin lähtisi esit-
telemään opintojaksokohtaisesti tulisi samalla esiteltyä lähes kaikki koulu-
tusohjelman opintojaksot, niin sisäänkirjoitettuna lapsen oikeudet ovat yh-
teisöpedagogin keskeisiä kompetensseja ja toimintaympäristöä. Käytännön 
esimerkkinä sopimusten moninaisesta näyttäytymisestä opintojen aikana 
on esimerkiksi ruotsinkielisten lapsen oikeuksien – pelikorttien hyödyntä-
minen ruotsin suullisen osaamisen opintojaksolla. Lapsen oikeuksien sopi-
muksen tarkastelu eri näkökulmista on ollut myös hyvin suosittu aihe opis-
kelijoiden tekemissä opinnäytetöissä ja kehittämishankkeissa. Lisäksi lapsen 
oikeuksien juhlavuonna lukuvuonna 2009 - 2010 opiskelijoilla oli mahdol-
lisuus suorittaa  lapsen oikeuksien juhlavuoden kunniaksi vapaavalintaisiin 
opintoihin  harjoitteluna Lapsen oikeudet järjestö- ja nuorisotyössä –opin-
tojakso (1 op). Kurssin tavoitteeksi oli kirjattu, että opiskelija tuntee lapsen 
oikeuksien sopimuksen sisällön ja merkityksen toimialalla ja osaa tarkastel-
la järjestöjen ja nuorisotyön rakenteita ja toimintamalleja lapsen oikeuksien 
näkökulmasta. Suoritus koostui 8 h harjoittelusta, 6 h seminaariin osallis-
tumisesta ja 12 h suunnittelusta ja raportoinnista. Raportoinnissa opiskeli-
jan tuli tarkastella valitsemaansa toimintaa ja toimintaympäristöä lapsen oi-
keuksien näkökulmasta käsitteellistäen toimintaa. Miten lapsen oikeuksien 
sopimus näkyy suomalaisessa lainsäädännössä ja mihin se valitussa toimin-
taympäristössä velvoittaa tai millaisia mahdollisuuksia tarjoaa? Lisäksi ky-
seisenä juhlavuonna HUMAK työnantajana myönsi jokaiselle päätoimiselle 
työntekijälleen oikeuden käyttää 8 h työaikaansa loka-marraskuussa 2009 
lapsen oikeuksien edistämiseen toimialan organisaatioissa. 

Yrkeshögskolan Novia

Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa lapsen oikeu-
det kuuluvat keskeisenä osana opintoihin. Erityisesti niitä käsitellään yh-
teiskuntatieteellisissä aihekokonaisuuksissa, jotka ovat kansainvälisyys- ja 
monikulttuurisuus - opintojakso (6 op) ja sosiaalipolitiikka- opintojakso (6 
op). Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus–opintojaksolla lapsen oikeuksia 
tarkastellaan kansainvälisestä näkökulmasta ja sosiaalipolitiikan opinnoissa 
osana lastensuojelu- ja nuorisolakia. Lastensuojelulaki on kirjattu opetus-
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suunnitemaan, muut lait ja sopimukset taas kurssikuvauksiin ja opintosuo-
ritusohjeisiin. 

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lapsen oikeudet eivät näy Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutus-
ohjelman opintojaksokuvauksissa, mutta lapsen oikeuksien sopimuksen si-
sältöjä sivutaan muiden teemojen yhteydessä ja ne nousevat esiin monilla 
opintojaksolla omana kokonaisuutenaan. 

Lapsen oikeuksia (mm. yK:n lapsen oikeuksien sopimus) käsitellään ai-
nakin seuraavissa opintojaksoissa: Nuorten elinolot (lasten osallisuus, osal-
listuminen), Sosiaalipedagogiikka kasvatuksellisena viitekehyksenä (lasten 
marginaalinen asema, lasten osallisuus), yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tuke-
vat menetelmät, Ammatillinen kasvu, Kansainvälisyysosaaminen (tutustu-
minen lapsen oikeuksien sopimukseen) ja Nuorisotyö julkishallinnon osa-
na (perehtyminen lapsi- ja nuorisopoliittisiin ohjelmiin, mahdollisuus vali-
ta lasten oikeuksia käsittelevä oppimistehtävä). 

2.2  OIKEUSTIETEET

Helsingin yliopisto

Erityisiä lapsen oikeuksiin keskittyviä pakollisia kursseja tai opintokoko-
naisuuksia ei oikeustieteellisessä tiedekunnassa ole järjestetty, mutta lapsen 
oikeudet sisältyvät yhtenä tärkeänä osa-alueena tiettyjen pakollisten oppi-
aineiden, kuten erityisesti valtiosääntöoikeuden ja perhe- ja jäämistöoikeu-
den opetukseen. Myös joidenkin muiden oppiaineiden, kuten hallinto-oi-
keuden ja sosiaalioikeuden, opetukseen sisältyy lapsen oikeuksiin liittyvää 
ainesta. Sitä vastoin tiedekunnan muiden oppiaineiden opetuksessa lapsen 
oikeudet tulevat esiin satunnaisemmin tai valinnaisten kurssien yhteydessä. 
Opiskelijat eivät siten välttämättä saa aivan kattavasti tietoa lapsen oikeuk-
sista osana opintojaan, mutta jokainen opiskelija saa kyllä osana pakollisia 
opintoja ainakin suppeat perustiedot aiheesta.

Lapsen oikeuksien yleissopimus kuuluu niiden kansainvälisten ihmisoi-
keussopimusten joukkoon, jonka osaamista edellytetään jo valtiosääntöoi-
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keuden pakollisten aineopintojen tentissä. Lapsen oikeuksien yleissopimus 
ja sen näkökulmat sisältyvät varsinkin perus- ja ihmisoikeuksia koskevaan 
kurssikirjallisuuteen sekä opetukseen valtiosääntöoikeuden oppiaineessa. 
Lapsen oikeuksien sopimus on lisäksi kirjattu kurssikuvauksiin tai opetus-
suunnitelmaan joillakin valinnaisilla kursseilla. Esim. kurssit Lapsi- ja hol-
housoikeus (10 op), Ajankohtaista lapsioikeutta (6 op), Sukupuoli, väkival-
ta ja oikeus (3 tai 6 op). Kukin opettaja voi myös omilla pedagogisilla valin-
noillaan ja suunnittelulla nostaa lapsen oikeuksien sopimuksen esiin hyvin 
monilla kursseilla, joiden aihe jotenkin liittyy sopimukseen.

Lapin yliopisto

Tiedekunnassa lapsen oikeuksia käsitteleviä luentoja ja kursseja järjestetään 
lähinnä satunnaisesti. Esimerkiksi vuonna 2010 järjestettiin kaksi lapsen oi-
keuksia käsitellyttä seminaaria tai kurssia: syksyllä Olenko yhdenvertainen? – 
seminaari ja kesällä  Itsemääräämisoikeus ja elinkaari -kurssi. Lisäksi lapsen 
oikeuksien sopimus nousee jossain määrin esiin esimerkiksi kansainvälisen 
oikeuden ja lapsioikeuden kurssien sekä valtiosääntöoikeudellisen Perus- ja 
ihmisoikeusjärjestelmä - opintojakson opintomateriaaleissa.  Tällä hetkellä 
tiedekunnassa ainakin kaksi jatko-opiskelijaa tekee tutkimustaan tavalla tai 
toisella lapsioikeuteen kytkeytyvistä teemoista.

Turun yliopisto

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa lapsen oikeuksia käsitellään erityisesti Per-
heoikeuden oppiaineessa Lapsen oikeudellinen asema- kurssilla. 

Åbo Akademi

Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin ja kansainvälisen oikeuden oppiaineen 
opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet saada kattavasti tietoa lasten oikeuksis-
ta opintojensa aikana. Lapsen oikeuksien sopimus on osin sisällytetty yleisiin  
ihmisoikeusopintoihin ja osin sopimukseen perehdytään myös lapsen oikeuk-
sia koskevalla erityiskurssilla. varsin monet opiskelijat valitsevat seminaaritöi-
densä aiheiksi (kandidaattityöt, maisteriseminaarit ja pro gradu tutkielmat) 
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lapsen oikeuksiin liittyviä teemoja. Aihe on tällä hetkellä opiskelijoiden kes-
kuudessa hyvin suosittu.

2.3  SOSIAALI- JA TERVEYSALA

Ammattikorkeakouluissa sosiaali- ja terveysalalla opetusta annetaan lukui-
sissa ammattikorkeakouluissa eri koulutusohjelmissa. Tutkintonimikkeitä 
on monia ja niiden sisällä opiskelijat voivat vielä erikoistua hyvin monella 
eri tavalla. Esittelen tässä alaluvussa aluksi lapsen oikeuksien sopimuksen si-
sältymisestä sosiaali- ja terveysalan opintoihin kussakin ammattikorkeakou-
lussa, jonka jälkeen jatkan esittelemällä sosiaalityön ja muun koulutusalalle 
läheisesti liittyvät koulutuskokonaisuudet yliopistojen osalta. 

Arcada 

Sopimusta ei ole kirjattu opetussuunnitelmaan, mutta sopimus sisältyy osa-
na lasten sairaanhoidon opetukseen. Myös tenttikirjallisuutena opiskelijat 
tenttivät sopimukseen liittyvää kirjallisuutta. Opintojen aikana opiskelijat 
saavat sopimuksesta perustason tietoa ja tuntevat sen sisällön ja vaikutuk-
sen esim. lasten hoidon- ja hoitotyön standardeihin.

Diakonia ammattikorkeakoulu

diakin lähtökohtana olevat arvot ja näkemys työstä nostavat lapsen oike-
uksien sopimuksen näkökulmat kiinteäksi osaksi sekä sosiaalialan, että ter-
veys- ja hoitotyön opetusta. Sopimus mainitaan usealla kurssilla esim. kä-
siteltäessä lastensuojelulakia tai asiakkaan kohtaamista sekä liittämällä käsi-
teltävät aihealueet laajempaan yhteiskunnalliseen ja globaalin kontekstiin. 
Opetussuun nitelma tasolla lapsen oikeuksien sopimus mainitaan monikult-
tuurisuus-kurssilla, joka on kaikille pakollinen opintojakso. 

Hämeen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulussa hoitotyön koulutusohjelmassa lapsen oi-
keudet eivät ole mainittu opetussuunnitelmissa, mutta ne ovat kirjattuna 
toteutussuun nitelmaan Lasten ja nuorten hoitotyön perusteet - opintojak-
solla sekä tulevat esille myös muissa opintojaksoissa.  
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Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Hoitotyönkoulutusohjelmassa lapsen oikeudet tulevat erityisesti esille 
Pediatric and Adolescent Nursing-opintojaksolla, jonka osaamistavoitteis-
sa opetussuunnitelmassa lukee ”the students recognize the ethical starting 
points of pediatric and adolescent nursing.” Opintojakson tuntisuunnitel-
missa eettisten kysymysten yhteydessä käsitellään lapsen oikeuksia lasten 
hoitotyötä ohjaavien lakien kautta, ja näissä mainitaan lasten oikeuksien so-
pimus. yK:n ihmisoikeus julistus ja lapsen oikeuksien sopimus tulevat esiin 
myös lasten kivunhoidon yhteydessä, koska niissä velvoitetaan huolehtimaan 
siitä, että lasta ei tarpeettomasti altisteta kivulle ja kipu hoidetaan asianmu-
kaisesti. Lasten hoito työtyön kursseilla on lapsen oikeuksista herännyt pal-
jon spontaania keskustelua, milloin lapsi saa itse päättää tai kieltäytyä hoi-
dosta, milloin hän saa kieltää kertomasta asioistaan vanhemmilleen tai mil-
loin voivat vanhemmat kieltää kertomasta hoidosta lapselle jne. Tällöin la-
kien käytännön merkitystä tulee hyvin pohdittua vapaassa keskustelussa.  

Myös Lasten ja nuorten hoitotyö -opintojakson sisältöihin kuuluvat lap-
sen oikeuksien sopimus ja NOBABin Lasten ja nuorten oikeudet sairaalas-
sa, jotka perustuvat lapsen oikeuksien sopimukseen. Lisäksi lapsen oikeudet 
ovat koko opintojakson tausta-ajatuksena. Opintojaksokuvauksessa lukee: 
”Opiskelija tunnistaa lasten ja nuorten hoitotyön eettiset lähtökohdat.” Tämä 
käsittää yhtenä osana myös lapsen oikeuksien sopimuksen.

Terveydenhoitotyö elämänkulun eri vaiheissa – opintojaksolla lapsen oi-
keudet käsitellään lasta odottavan perheen kohdalla (esim. kenellä oikeus 
syntyä) ja alle 7-vuotiaan lapsen näkökulmasta, johon kuuluu myös turva-
taitokasvatusta oikeuksien näkökulmasta. Lisäksi lapsen oikeudet tulevat 
esiin kun käsitellään toimintaohjelmia esim. älä lyö lasta-toimintaohjelma; 
Imetyksen edistäminen Suomessa; Lähisuhde- ja perheväkivalta. Myös seu-
raavien kokonaisuuksien ohessa lapsen oikeudet tulevat esille: ”Lasinen lap-
suus” päihdeperheiden auttaminen; varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, 
maahanmuuttajaperheiden lasten oikeudet jne.  Täten terveydenhoitajaksi 
opiskelevat saavat lasta odottavan perheen osalta sekä lapsi (0-6v) perheessä 
näkökulmasta kattavan kuvan lapsen oikeuksista. 

Seksuaaliterveyden edistäminen – opintojaksolla lapsen oikeudet käsi-
tellään hyvin lapsen seksuaalisen kehityksen yhteydessä ja Hoitotyön pää-
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töksenteko - opintojaksolla tarkasteltavien tapausesimerkkien ja seminaari-
tehtävien kautta (vaihdellen eri ryhmillä). Lainsäädäntöä käsiteltäessä tar-
kastellaan mm. Lakia potilaan oikeuksista, jossa määritellään mm. alle 12v 
oikeudet, samoin tarkastelussa on myös esim. lastensuojelulaki. Kätilö ja 
lasten hoitotyöhön suuntaavilla ryhmillä etiikka (ja sitä kautta vastasynty-
neen oikeudet) ovat yhtenä teemana vastasyntyneen hoitotyön syventäväl-
lä opintojaksolla. Siinä lapsen oikeudet ovat olleet esillä myös simulaatio-
harjoituksissa.

Sosiaalialalla lapsen oikeuksia käsitellään useilla opintojaksoilla. Muun 
muassa seuraavilla opintojaksoilla aihe on esillä: Kasvun, kehityksen ja op-
pimisen tukeminen (kaikki suorittavat), varhaiskasvatustyö, varhaiskasva-
tuksen pedagogiikka, Sosiaalipedagogiikan, Perhetyön ja lastensuojelun pe-
rusteet sekä Lastensuojelun ja perhetyön syventävät menetelmät.  Erityisesti 
varhaiskasvatuksen suuntautumisessa on keskeisesti esillä lapsen oikeuksien 
ja aseman turvaaminen. Myös sosiokulttuurisen työn ja erityiskasvatuksen 
opinnot sisältävät lapsen oikeuksiin liittyvää opetusainesta.

Fysioterapian koulutusohjelmassa lapsen oikeuksia käsitellään mm. 
seuraavilla opintojaksoilla: Motorinen kehitys ja oppiminen sekä Fysiotera-
pia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa. Lapsen oikeuksia ei kui-
tenkaan kuvata opintojaksokuvauksissa, sillä kuvauksissa ei muutoinkaan 
kuvata yksittäisiä sisältöjä.

Toimintaterapian koulutusohjelmassa lapsen oikeuksia ei myöskään 
samasta syystä mainita sisältökuvauksissa, mutta niitä käsitellään ainakin 
kahden opintojakson sisällä. Nämä ovat Kuntoutusohjaus- ja suunnitteluun 
liittyvät Sosiaalihuollon ja turvan perusteet ja siihen liittyvä harjoittelujak-
so. Harjoittelujakson yhteydessä lastenalueella työskennellessä on opiskeli-
jan oppimisraporttiinsa koottava harjoittelujaksoon toteutukseen liittyvä 
lainsäädäntö ja sen vaikutus työhön.

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Sairaanhoitajakoulutuksessa lapsen oikeudet on tuotu osaksi opintoja liitty-
en lasten ja nuorten hoitotyön opintojaksoon. Lapsen oikeuksien sopimusta 
ei käydä kohta kohdalta läpi kyseisessä opintojaksossa, mutta se liittyy opin-
tojakson sisältöjen tausta-ajatteluun. 
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Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen opetussuunnitelmissa lapsen oikeuksien 
sopimus ei ole erillisenä kokonaisuutena esillä, mutta toteutustasolla useam-
massakin yhteydessä asiaa käsitellään. Sosionomikoulutuksen perusopin-
noissa lapsi- ja nuorisotyön opintojaksolla kaikki sosionomiopiskelijat saa-
vat perustietoa lapsen oikeuksien yleissopimuksesta, joskin viittaukset ovat 
tässä vaiheessa yleisellä tasolla. Ne opiskelijat, jotka suuntautuvat lapsi- ja 
nuorisotyöhön syventävät tietämystään lapsen oikeuksista yksilö- ja perhe-
kohtaisen lastensuojelun opinnoissa. Joinakin vuosina opiskelijat ovat jär-
jestäneet yhdessä UNICEFin paikallistoimijoiden kanssa lasten tapahtumia. 
Kansainvälisessä sosionomikoulutusryhmässä käydään läpi lapsen oikeuksia 
ja lasten asemaa erilaisissa yhteiskunnissa. 

Hoitotyön koulutusohjelmassa lapsen oikeuksien yleissopimusta käy-
dään läpi lasten terveyden edistämisen kurssilla lainsäädännön yhteydessä. 
Tässä yhteydessä käsitellään myös lastensuojelua ja lastensuojelulakia sekä 
monialaista yhteistyötä. Myös tutkimusmenetelmissä käydään läpi miten toi-
mitaan lapsen/nuoren kohdalla kun tehdään tutkimusta ja toimitaan pro-
jekteissa (etenkin eettiset näkökohdat; lapsen/nuoren oikeudet sekä tutki-
jan/projektityöntekijän velvollisuudet). Hallinnon kurssilla potilaan oikeuk-
siin liittyen käydään läpi myös lapsen oikeuksia päättää omasta hoidostaan.

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu

Hoitotyön koulutusohjelmassa lapsen oikeudet mainitaan ensimmäisen 
vuosikurssin Lapsen ja nuorten hoitotyön – kurssilla sekä opintojen loppu-
vaiheeseen sijoittuvalla Perhehoitotyö – kurssilla. Lapsen oikeuksien sopi-
muksen käsittelyä kontaktiopetuksen aikana täydennetään kurssiin kuulu-
valla oheislukemisella, joissa sopimusta käsitellään. 

Sosiaalialan koulutusohjelmassa asia on esille useilla opintojaksoilla. 
Lastensuojelussa se käydään pääpiirteittäin läpi ja toteutustapa riippuu opet-
tajasta. Perhetyössä viitataan lapsen oikeuksiin eri yhteyksissä, erityisesti kun 
puhutaan lapsilähtöisyydestä. Projektityön opinnoissa lukuvuoden 2010 
-2011 projekti taas on toteutettu yhteistyössä Mannerheimin lastensuoje-
luliiton kanssa ja lähtökohtana on ollut lapsen oikeuksien sopimus. vam-
maistyö ja kuntoutus - opintojaksolla myös viitataan asiaan. Sosiaali- ja ter-
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veyspalvelut ja asiakkaan asema -opintojaksolla sopimusta käsitellään pe-
rusoikeuksien yhteydessä. Sosiaalialan etiikassa ja varhaiskasvatuksen peda-
gogiikka - opintojaksoilla lapsen oikeudet ovat myös opetuksen perustana.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Sosiaalialan opetussuunnitelmassa lapsen oikeuksien sopimusta ei maini-
ta selkeästi sen enempää tavoitteissa kuin sisällössäkään. Se on kuitenkin 
oletusarvoisesti käsittelyssä ja yhtenä viitekehyksenä lasten kanssa 
työskentelyssä niissä opintojaksoissa, joissa käsitellään lapsia. Tällaisia ovat 
Lastensuojelutyön (5 op) ja Kasvatus ja ohjaustyön opinnoissa (6 op), 
sekä kahdessa laajassa Erityisosaamisen (yhteensä 12 op) opintojaksossa. 
Erityisesti Lastensuojelutyön - opintojakso nostaa luonnollisesti esille 
lapsen oikeudet. Syksyllä 2012 voimaan tulevan uuden opetussuunnitel-
man käytännön toteutuksen suunnittelu on vielä kesken. vanhassa opetus-
suunnitelmassa lapsen oikeuksia on käsitelty useammassakin opintojaksos-
sa erilaisista näkökulmista, ensimmäisen kerran opintojen alussa lapsen oi-
keuksien pelikorttien kautta ja myöhemmissä opinnoissa asiakastyön näkö-
kulmasta tarkastellen.

Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnossa profiilina on las-
ten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen, ja koko tutkinnon perustana on 
siten osaltaan lapsen oikeuksien sopimus. Lasten ja nuorten elinolot ja osal-
lisuus -jaksossa sopimus on opetuksen ja opiskelijoiden itsenäisen työsken-
telyn tasoilla vahvasti esillä. Opetussuunnitelmassa sopimus näkyy opinto-
jaksossa Haavoittuneet lapset ja nuoret (8 op), jossa tarkastellaan Provisi-
on, Protection ja Participation -osa-alueita alan asiantuntijan työskentelyn 
näkökulmasta.

Terveyden edistämisen koulutusohjelmassa (yamk, Terveysala) lapsen 
oikeuksien sopimusta ei ole kirjattu opetussuunnitelmaan, mutta opettajat 
ottavat sen näkökulmat esille muun muassa seuraavia aihealueita käsiteltäes-
sä: lasten tahaton altistuminen esim. perheissä tupakansavulle ym. päihteille, 
lasten elinympäristön vaikutus lapsen terveyden muodostumisessa, lapsen 
sosiaalisen terveyden muodostuminen, terveys- ja sosiaalipalvelut lapsen ter-
veyden edistämisessä, kouluyhteisö lapsen terveyden muodostumisessa, ter-
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veyden edistämisen mallien kohdalla yhteisön terveyden edistäminen ja yllä-
pitäminen sekä epidemiologian käyttö terveyden edistämisen suunnittelussa. 

Lahden ammattikorkeakoulu

Sosiaalialan koulutusohjelmassa lapsen oikeudet on liitetty tärkeäksi osak-
si opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymistä.  Opintojensa aikana 
opiskelijat saavat kattavat tiedot lapsen oikeuksista ja lapsen oikeuksien so-
pimuksesta. Lapsen oikeudet on kirjattu opetussuunnitelmaan (sosiaalipe-
dagoginen lapsi- ja nuorisotyö): Child´s rights (3op) syksystä 2010 alkaen. 
Aikaisemmin vastaava opintokokonaisuus on toteutunut vapaasti valitta-
vina opintoina jo vuodesta 2001 alkaen.  CR -opintokokonaisuus toteute-
taan ensimmäisen vuoden opiskelijoille ja sen tavoitteena on, että opiskelija 
omaksuu lapsen oikeudet alusta alkaen ammatillisen työn pohjaksi.  Lapsen 
oikeuksien teema jatkuu varhaiskasvatuksen opintokokonaisuudessa. Opis-
kelijat toteuttavat lapsen oikeuksien päivän tapahtuman lapsille. Tapahtu-
man sisältönä on lapsen oikeuksien sopimus ja sen laajuus on 1 op. Lasten-
suojelun opintokokonaisuudessa (5op) lapsen oikeuksia käsitellään läpäi-
syperiaatteella samoin perhettä ja perhetyötä käsittelevissä opintokokonai-
suuksissa (laajuus yhteensä 10op).

Laurea

Terveydenhoitoalalla lapsen oikeuksien sopimus ei ole kirjattuna opetus-
suunnitelmissa, mutta sen sijaan se on kirjattuna toteutussuunnitelmaan 
Lapsiperhe neuvolan asiakkaana -opintojaksolla, jossa sitä käsitellään osana 
neuvolatyötä ohjaavaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta. Muutenkin kokonaisuu-
dessaan Laurean opetuksessa korostuu lapsilähtöisyys. Kouluterveydenhuol-
lon opetuksessa lapsen oikeudet nousevat erityisesti esille syventävissä opin-
noissa. Niitä käsitellään muun muassa seksuaaliterveyden ja nuorten psyyk-
kisiä ongelmia käsittelevissä opintokokonaisuuksissa.  

Sosiaalialan koulutusohjelmassa asiaa käsitellään erityisesti Lastensuo-
jelu ja nuorisotyö – opintojaksolla. Siinä opiskelijoille on annettu oheislu-
ettavaksi muun muassa lapsiasianvaltuutetun vuosikertomukset. Lastensuo-
jelu ja perhetyö-opintojakso alkaa lapsen oikeuksien sopimuksen käsittelyl-
lä. Lisäksi lapsen oikeuksia käsitellään osana lapsipalveluita, päihdetyötä, 
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päivähoitoa ja varhaiskasvatusta ja vahvistamista, monikulttuurisuutta, yh-
denvertaisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttamista käsitteleviä opintojaksoja. 

Metropolia

Ensihoidon koulutusohjelmassa ei ole kirjattu lasten oikeuksia sellaisenaan 
opetussuunnitelmaan, mutta niitä käsitellään eri opintojaksojen sisällä integ-
roituina lapsen hoitotyön opetukseen, jossa niitä käsitellään eri aihealueiden 
kautta esimerkiksi käsiteltäessä lapsen hoitotyön periaatteita, lapsen kasvun 
ja kehityksen tukemista ja lapsen oikeutta turvalliseen lääkehoitoon.  Lapsen 
oikeuksien sopimusta käsitellään erityisesti seuraavissa opintojaksoissa: Oh-
jaus hoitotyössä, Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö sekä Lapsen, nuoren ja 
perheen hoitotyön harjoittelu.  Osa opiskelijoista suorittaa lapsen, nuoren 
ja perheen hoitotyön harjoittelun lastenkodeissa, nuorisokodeissa, nuorten 
päihdeyksiköissä tai muissa vastaavissa organisaatioissa lasten parissa.  Täl-
löin harjoittelun aikana he saavat paljon tietoa lasten oikeuksista.  Lisäksi 
opintojaksolla Sosiaalinen integraatio ja syrjäytyminen käsitellään keskei-
nen terveydenhuollon lainsäädäntö ja Ohjaus hoitotyössä myös lapsen oi-
keuksien näkökulmasta (lapsen oikeus tulla kuulluksi, oikeus ohjaukseen). 

Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmassa lapsen oikeuksien so-
pimusta ei ole kirjattu opetussuunnitelmaan, mutta siinä on selkeästi lapsen 
oikeuksiin liittyviä asioita esim. Asiakas, hoitaja ja hoitoympäristö-opinto-
jaksolla (SRXXB06) sekä laissa, että toisen lukukauden etiikkaan liittyvissä 
opinnoissa. Lisäksi lasten säteilysuojelu korostuu ammattiopinnoissa jatku-
vasti. Röntgentutkimukset ja toimenpiteet – opintojaksolla yhtenä teema-
na on lapsipotilas röntgenissä. Siinä sivutaan samalla asiaa lapsen kehitysta-
son ja ohjauksen näkökulmasta, mutta ei ole mitenkään korostuneesti esil-
lä tai erikseen kirjattuna. 

Suun terveydenhuollon koulutusohjelmassa lapsen oikeuksien sopimus-
ta ei ole kirjattu opetussuunnitelmaan, mutta opiskelijat saavat kattavasti 
tietoa lapsen oikeuksista osana opintojaan mm. seuraavien opintojaksojen 
yhteydessä: Asiakaslähtöisyys suun terveydenhoitotyössä (5 op) Lastentaudit 
(1op), Suuhygienistin perustehtävä (3 op) Kulttuurinmukainen suun ter-
veydenedistäminen (3 op) Suun terveydenhoitotyön perusteet (3 op), Or-
todontisen terveydenhoitotyön perusteet (3 op) Lasten ja nuorten suun ter-
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veydenhoitotyö 1 ja 2 (17 op) Suun terveydenhoitotyö sosiaali- ja terveys-
keskuksessa (6 op Harjoittelu) Kuntouttavan suun terveydenhoitotyön pe-
rusteet (3 op) sekä Kuntouttava suun terveydenhoitotyö (3op). 

Hoitotyön koulutusohjelmassa ei lapsen oikeuksia ole myöskään kirjat-
tu opetussuunnitelmaan, mutta esimerkiksi lapsen, nuoren ja perheen hoi-
totyön teoriaa (3 op) opintojaksolla käydään teoria-osuuden alkuvaihees-
sa läpi lapsen oikeudet, lapsen oikeuksien sopimuksen ja lasten hoitotyön 
periaatteet (myös Nobab). Opintojaksossa Terveyden edistäminen (3 op) 
yhtenä seminaariaiheena on lasten turvattomuuden vähentäminen ja yksi 
opiskelijaryhmä valmistelee aina aiheesta seminaarialustuksen, jota käsitel-
lään yhdessä koko opiskelijaryhmän kanssa. Miltei poikkeuksetta opiskeli-
jat tuovat tässä yhteydessä esiin lapsen oikeuksien sopimuksen. Aiheen kä-
sittelyssä ei edetä kovin syvälliselle tasolle, vaan lähinnä se on sopimuksen 
sisällön esittelyä. Lisäksi opintojaksossa tarkastellaan väestöryhmien välisiä 
terveyseroja, jossa tulee esille sosioekonomisten tekijöiden vaikutus tervey-
teen ja tällöin pohditaan asioita myös lasten näkökulmasta ja tasavertaisuu-
den haasteista.  Sisällöissä on myös kunnan hyvinvointisuunnitelma, jossa 
nousee (esim. Helsingin hyvinvointisuunnitelmassa) esiin melko vahvas-
ti lasten näkökulma.   Opintojaksossa etiikka ja sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelujärjestelmä (3 op) lapsen oikeuksien sopimus käsitellään lähin-
nä maininnalla tai esimerkkinä säädöksistä. Riippuu opettajasta ja opiske-
lijaryhmästä miten asia nousee esille, mutta sitä voidaan sivuta opetuksessa 
esim. tapausesimerkeissä.

Terveydenhoitajakoulutuksessa opintojaksossa Terveyden edistäminen 
terveydenhoitotyössä (5 op) varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen käsi-
tellään lapsen oikeuksia liittyen lapsen kasvuympäristöön, mielenterveyden 
tukemiseen, ihmissuhteisiin sekä vanhemmuuden tukemisen työvälineitä 
esimerkiksi vanhemmuuden roolikartta, verkostotyö ja monikulttuurinen 
terveydenhoitotyö - eri kulttuurien perheet.  Opintojaksossa äitiyden hoi-
totyö    (3 op) käsitellään lapsen oikeuksia näkökulmasta perheen elintavat 
ja syntymätön lapsi. Opintojaksossa etiikka ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujärjestelmä (3 op) lapsen oikeuksien sopimus käsitellään lähinnä mai-
ninnalla tai esimerkkinä säädöksistä. Riippuu opettajasta ja opiskelijaryh-
mästä miten asia nousee esille, mutta sitä voidaan sivuta opetuksessa esim. 
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tapausesimerkeissä. Lisäksi joitakin teemoja sivutaan opintojakson koulu- 
ja opiskeluterveydenhuolto (3 op) oppisisällöissä.

Sosiaalialan koulutusohjelmassa lapsen oikeuksien käsitellään sosiaali-
pedagoginen ammatillinen toiminta – kokonaisuuden alle sijoittuvissa opin-
tojaksoissa, vaikka lapsen oikeuksien sopimusta ei opetussuunnitelmissa mai-
nita. Nuoruus elämänvaiheena (5 op) opintojaksolla esimerkiksi nuorisola-
kia käsitellessä mainitaan myös lapsen oikeuksien sopimus. Muutenkin ky-
seisen opintojakson aikana käsitellään monella tavoin nuoren hyvinvointiin 
ja osallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Erityiskasvatus elämän eri vaiheissa (5 
op) – opintojaksolla käsitellään aiheeseen liittyvä lainsäädäntö ja jakson ta-
voitteena on, että opiskelija tuntee erityiskasvatuksen peruskäsitteet, arvo-
lähtökohdat ja tavoitteet sen suoritettuaan. Myös Perheiden kanssa tehtävä 
työ (5 op) ja Kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta (5 op) – opintojaksoil-
la lapsen oikeuksien näkökulmat ovat esillä. Myös varhaiskasvatus (15 op) 
kokonaisuuden sisälle sijoittuvissa kolmessa opintojaksossa käsitellään lap-
sen oikeuksien sopimuksen kannalta keskeisiä aiheita ja niiden käsittelyssä 
myös lapsen oikeuksien sopimus tuodaan satunnaisesti esille. varhaiskasva-
tustyön perusteet (5 op) opintojaksolla käydään läpi varhaiskasvatussuunni-
telman perusteet ja -toiminnan kokonaissuunnittelu sekä palvelujärjestelmä 
ja varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat. Opintojaksoilla Lapsen yksilöllinen 
kasvu, kehitys ja oppiminen (5 op) ja varhaiskasvatuksen sisällölliset orien-
taatiot (5 op) opintojaksoissa keskiössä ovat lapsen osallisuuden tukeminen 
ja yhdenvertaisuuden edistäminen. 

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Sopimusta ole kirjattu opetussuunnitelmiin, mutta hoitotyössä ja tervey-
denhoitoalalla opettajat ottavat esille sen eri opintojaksoissa, esim. tervey-
denhoitoalalla käsiteltäessä lapsipotilaan oikeuksia. Sosiaalialan koulutus-
ohjelmassa lasten oikeuksien sopimusta käsitellään asiakastyön perustei-
den lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen opintokokonaisuuksissa. Lapsen 
oikeuksia ei ole kirjattu opetussuunnitelmiin eikä opintojaksokuvauksiin, 
joten asian käsitteleminen opintojaksoilla jää opettajan vastuulle
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Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lapsen oikeuksien sopimus on teemana seuraavilla opintojaksoilla sosiaa-
lialalla: Sosiaalialan työ ja sen eettinen perusta (3 op), Sosiaalipedagogiik-
ka sosiaalialan työssä (3 op), Ihmisen kasvu ja kehitys (3 op), Erityispeda-
gogiikka (3 op), varhaiskasvatus (6 op), Lastensuojelu (6 op) ja Perhetyön 
kehittyvä ammattikäytäntö(6 op). Teemaa käsitellään 4-12 tuntia jokaisen 
opintojakson sisällä, mutta eri näkökulmista. Opintojakson toteutus kuva-
taan opetustarjontalomakkeella, jossa kerrotaan opintojakson toteutus, eli 
sisällöt ja teemat. Tässä kohtaa ilmaistaan miten Lapsen oikeuksien sopi-
musta käsitellään ko. opintojaksolla. Sosiaalialan työ ja sen eettinen perus-
ta – opintojaksossa asia on kuvattu tavoitetasolla: Opiskelija osaa arvioida 
ammatillista toimintaa sosiaalialan ammattieettisestä näkökulmasta.  Las-
tensuojelun opintojaksolla opiskelija opiskelee lapsen oikeuksien sopimuk-
sen periaatteet ja sisällön. Keskeiset teemat ovat Protection, Participation ja 
Provision ja se mitä ne merkitsevät sosiaalialan työlle. Ihmisen kasvu ja ke-
hitys opintojaksolla käsitellään lapsen suotuisan kasvun (protection ja pro-
vision) sisältöjä. Erityispedagogiikan opintojaksolla on esillä sopimuksen 
vammaisiin lapsiin ja heidän vanhempien tukemiseen liittyvät teemat ja 
yhtenä näkökulmana erityiskasvatuksen eettinen pohdiskelu. Perhetyön ke-
hittyvä ammattikäytäntö opintojaksolla käsitellään artiklaan 5, vanhempien 
vastuu, oikeudet ja velvollisuudet tarjota lapselle eväitä kasvuunsa.  varhais-
kasvatuksen opintojaksolla käsitellään artiklaa 5 vanhempien kanssa tehtä-
vän yhteistyön eli kasvatuskumppanuuden näkökulmasta sekä lapsilähtöi-
syyden käsitteen näkökulmasta.

Toimintaterapian koulutusohjelmassa lapsen oikeuksista ei ole omaa
opintojaksoa, mutta lapsen toiminnallinen oikeudenmukaisuus ja osallisuuden 
vaatimukset sekä haasteet tulevat useissa eri opintojaksoissa esille niin 
tavoitteissa kuin sisällöissäkin. Esimerkkinä tällaisista opintojaksoista ovat 
Asiakaslähtöinen lasten toimintaterapia (4 op), Asiakaslähtöiset terapiame-
netelmät (4 op. joista lasten osuus 1 op), Sosiaalinen ja kulttuurinen ympä-
ristö (3 op). Samoin lapsen oikeudet tulevat esille osana seuraavien opinto-
jaksojen sisältöä: Asiakaslähtöinen arviointiprosessi (5 op) ja Asiakaslähtöi-
nen arviointimenetelmät (5 op). Näiden opintojaksojen sisältöinä on esim. 
lasten ICF eli ICF-Cy (WHO), jossa keskeisenä teemana on lapsen osallis-
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tuminen. Teoriaopintoihin integroituu myös vähintään yksi lasten ja nuor-
ten käytännön harjoittelujakso, mikä on laajuudestaan 8-12 op.

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Hoitotyön koulutusohjelmassa lasten oikeuksien sopimus sinällään on 
opetuksessa vain mainintana ja oppimateriaalissa. Opiskelijat tutustuvat 
opintojensa aikana mm. lapsen oikeudet - kirjaan. Lapsen oikeuksien sopi-
muksen sisältö on suoraan pohjana esim. lasta odottavan perheen, lasten ja 
nuorten hoitotyön opintojen osana ja lähtökohtana. Perhehoitotyö – opin-
tojaksolla käsitellään sairaan ja vammaisen lapsen asemaa myös oikeuksien 
näkökulmasta. Sosiaalialalla opiskelijat saavat kattavasti tietoa lapsen oike-
uksien sopimuksesta sekä muista ihmisoikeuksista opintojensa eri vaiheissa. 
Lapsen oikeuksien sopimusta käydään läpi opintojen eri vaiheissa seuraavas-
ti: 1. opiskeluvuotena seuraavissa opintojaksoissa: Sosiaali-pedagogiikka ja 
kasvun ja kehityksen tukeminen, Johdatus sosiaali-pedagogiikkaan (ihmis-
oikeudet ja lapsen oikeudet sosiaalipedagogiikassa), Johdatus varhaiskasva-
tukseen (lapsen oikeuksien sopimus varhaiskasvatuksen ohjenuorena), Fi-
losofia, etiikka ja monikulttuurisuus (Ammattietiikka ja sen perusta), Sosi-
aali- ja terveysalan palvelujärjestelmät työympäristönä (Sosiaali- ja terveys-
politiikan arvot).  Toisena opiskeluvuotena seuraavasti: Sosiaalipedagoginen 
asiakastyö (Asiakastyön peruslähtökohdat sosiaalialalla esim. lapsiasiakkaat) 
ja muutosprosessien ohjaus (lastensuojelu ja perhetyö: lastensuojelun perus-
ta). Kolmantena opiskeluvuotena seuraavasti: yhteisöt, yhteisötaide ja pro-
jektityö (Taide, kulttuuri, yhteisöt ja sosiaalipedagogiikka: lasten näkökul-
ma sekä alue ja yhteisökehittäminen: lasten näkökulma). Lisäksi opiskelijat 
voivat omien harjoittelupaikkojensa ja kiinnostuksenkohteidensa mukaan 
suuntautua enemmän lasten kanssa tehtävään työhön ja eri vuosina siten esi-
meriksi erilaisten projektien ja hankkeiden kautta hyvinkin paljon perehtyä 
lasten oikeuksien sopimuksen toteutumiseen käytännössä. Opinnäytetyön 
aihepiiristä ja näkökulmasta riippuen myös lapsen oikeuksien sopimus voi 
olla keskeisenä teoreettisena perustana tai tutkittavana kohteena.
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Saimaan ammattikorkeakoulu

Opetussuunnitelma on osaamisperusteinen ja siinä ei sopimusta erikseen 
mainita, vaikka esimerkiksi asiakaslähtöisyysajattelun taustalla on vahvas-
ti lapsen oikeuksien sopimuksen lähtökohdat. Tällä hetkellä opetussuun-
nitelmaa ollaan uudistamassa ja asia on nostettu esille ja lapsen oikeuksien 
sopimus mahdollisesti myös kirjataan opetussuunnitelmiin.  Nykyään lap-
sen oikeudet kuitenkin tulevat esille monissa opintojaksoissa käsiteltäessä 
esim. sosiaalipolitiikkaa, marginalisaatiota, sosiaalipalveluja ja sosiaali-, ja 
vammaistyötä sekä käsiteltäessä lapsen edun ensisijaisuutta lainsäädännös-
sä ja lapsen oikeutta erityissuojeluun määriteltynä esimeriksi perustuslaissa 
ja lastensuojelulaissa. Luovien ja toiminnallisten menetelmien harjoituksi-
en puruissa käsitellään niiden soveltuvuus lapsille ja nuorille myös eettisestä 
näkökulmasta ja samalla käsitellään seuraavia teemoja: yksilön kunnioitus, 
onnistumisen mahdollistaminen, osallisuus, hyväksyminen, turvallisuus, it-
semääräämisoikeus, kuulluksi / nähdyksi tuleminen ja luottamuksellisuus.  
Kuntouttava työn perusteet – opintojaksolla taas käsitellään kuntoutuksen 
arvoja; osallisuus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus, itsemääräämisoike-
us, ja pohditaan niiden toteutumisesta kaikissa ikä- ja asiakasryhmissä. Eri-
tyispedagogiikka – opintojaksolla käsitellään muun muassa lapsen oikeutta 
saada oppia, saada parasta mahdollista opetusta sekä erityisyyden ja ainut-
laatuisuuden kunnioittamista, inkluusiota ja lähikouluperiaatetta.  Sosiaa-
liturva hoitajille – opintojaksossa käsitellään lastensuojeluun liittyen kysy-
myksiä lapsen edusta ja esimerkiksi lapsensuojeluilmoitukseen liittyviä eet-
tisiä kysymyksiä. 

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Sosiaalialan opiskelijoista suuri osa suorittaa vaihtoehtoisina tai vapaasti 
valittavina opintoina opintokokonaisuuksia, jossa käsitellään lapsen oikeuk-
sia.  Tällaisia moduuleja ovat mm. varhaiskasvatukseen, nuoriso- ja erityis-
kasvatukseen, lastensuojeluun, sosiaalipedagogiikkaan, etiikkaan sekä lain-
säädäntöön liittyvät opintokokonaisuudet. varsinaisesti opetussuunnitel-
maan ei lapsen oikeuksia ole kirjattu. Koulutusohjelman opetussuunnitelma 
muodostuu isoista moduuleista 10-30 op, joiden sisällä on laajempia koko-
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naisuuksia, joiden osana opettajatiimi suunnittelee sisällöt, joissa on käsitelty 
lapsen oikeuksia. Sisällöt on näin ollen kirjattu osin toteutussuunnitelmiin.  

Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon profiilina on 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen, ja koko tutkinnon perustana on 
siten osaltaan lapsen oikeuksien sopimus. Ohjelmassa lapsen oikeuksiin liit-
tyvät sisällöt ovat edustettuina erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hy-
vinvointityön moduulissa, joka on laajuudeltaan 15 op. Lapsen oikeuksiin 
liittyvät sisällöt eivät ole suoraan kirjattuna opetussuunnitelmaan, mutta 
ne huomioidaan opettajatiimien yhdessä tekemissä toteutussuunnitelmissa.

Savonia ammattikorkeakoulu

Hoitotyö, Kuopio: Lasten oikeuksien sopimus käsitellään kaikkien hoito-
työn ja ensihoidon opiskelijoiden kanssa lasten ja nuorten hoitotyön opinto-
jaksossa, jossa sitä käydään läpi aika perusteellisesti. Samalla puhutaan myös 
lapsen oikeuksista sairaalassa. Nämä on kirjattu myös opetussuunnitelmiin 
ja toteutukseen, samoin kuin harjoittelun arviointikriteereihin. Radiogra-
fian ja sädehoidon koulutusohjelman kohdalla on käytäntö sama kuin 
hoitotyön koulutusohjelmassa: lapsen oikeudet tulevat käsitellyksi Lasten 
ja nuorten hoitotyön opinnoissa (1 op). Myös lasten kuvantamistutkimus-
ten yhteydessä aihetta käsitellään. 

Hoitotyön koulutusohjelmassa Iisalmessa lapsen oikeuksien sopimusta 
ja lapsen oikeuksia sairaalassa käsitellään lapsen, nuoren ja vammaisen hoi-
totyön opinnoissa. Asiat on kirjattu toteuttamissuunnitelmaan eli teemaop-
paaseen, harjoittelua koskevaan oppaaseen ja arviointikriteereihin. Suuhy-
gienistien koulutuksessa lasten oikeuksiin liittyvää asiaa opetetaan ja opis-
kellaan Perheen terveyden edistäminen -opintojaksossa (teoriaa 9 op ja har-
joittelua 13 op). Asia on kirjattu opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin.  

Sosiaalialan koulutusohjelmassa lapsen oikeuksien sopimus on ope-
tussuunnitelmassa osa SSELSJ eli Ennaltaehkäisevän lastensuojelun kurssia 
(3op), jossa se käsitellään perusteellisesti myös kurssikirjallisuuden kaut-
ta. Lisäksi joka vuosi lapsen oikeuksien päivänä ja/tai sen läheisyydessä 20. 
marraskuuta asia liitetään kaikkien ryhmien meneillään oleviin kursseihin 
jollain tapaa.  
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Fysioterapian koulutusohjelmassa lapsen oikeuksien sopimukseen liit-
tyvät asiat tulevat esille osana opintoja fysioterapian lähtökohtien opiske-
lussa, esimerkiksi etiikan ja potilaan oikeuksien ja velvollisuuksien osuu-
dessa. Lapsen oikeuksien sopimusta ei ole kirjattu erillisenä sisältönä kurs-
sikuvauksiin. 

Hyvinvointiteknologia yamk osalta ei erikseen korosteta tai tuoda esil-
le lapsen oikeuksien sopimusta. Tietosuoja- ja tietoturva-asioita käsitellessä 
sopimusta käsitellään tai sivutaan riippuen opettajasta esimerkiksi lasten-
suojelulakia käsiteltäessä ja erityisesti lapsen edun ensisijaisuuden näkökul-
masta. ylemmät ammattikorkeakouluopinnot ovat hyvin työelämälähtöisiä 
ja siten jos opiskelijan opinnäytetyön tematiikka tai opiskelijan työyhteisö 
(neuvolan terveydenhoito, sosiaalitoimisto, lastenosasto) liittyy aiheeseen 
voivat lapsen oikeudet tulla esille paljonkin.  

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Sosiaalialan koulutusohjelmassa lapsen oikeuksien sopimus on sisällytetty 
usean opintojakson opetukseen.  Sosiaalialan etiikka- opintojaksolla etiikan 
opetuksessa viitataan lapsen oikeuksien sopimukseen. Tavoitteena siinä on, 
että opiskelijat tietävät sopimuksen olemassaolon ja osaavat etsiä sen verkos-
ta. Sosiaalilainsäädäntö –opintojaksolla opiskelijoita kehotetaan myös tutus-
tumaan sopimukseen ja joidenkin ryhmien kanssa on katsottu UNICEFin 
tekemiä lyhyitä animaatioita. Kasvuolot ja kehitysvaiheet lapsuusiässä opin-
tojaksolla lapsen oikeuksien sopimus on oleellinen asiakirja ja lähtökohtana 
Kasvuolot ja kehitysvaiheet sektorissa. Se tulee esille opintojakson orientaa-
tiossa ja kirjallisuudessa, esim. teoksessa Bardy (toim.) Lastensuojelun yti-
missä. Opiskelijoilla sopimus on pakollisena teemana oppimispäiväkirjassa. 
Tämän lisäksi opintojaksolla perehdytään Lapsiasiavaltuutetun toimintaan.  
Tämän opintojakson opiskelee vain osa opiskelijoista. Opintojaksoon sisäl-
tyy sen keskeisimmän sisällön esittely ryhmille, jotka eivät ole tätä valin-
neet. Tässä esittelyssä lapsen oikeuksien sopimus on ollut keskeinen lähtö-
kohta.  Lisäksi Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa toteutetaan ESR-rahoit-
teista koulutushanketta (60 op): Oppimisympäristöjen työelämälähtöinen 
kehittäminen, joka on suunnattu lasten ja perheiden parissa työskentelevil-
le. Tässä koulutuksessa lapsen oikeuksien sopimukseen on perehdytty pe-
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rusteellisesti. Lapsiin ja perheisiin suuntautuvissa opinnäytetöissä on yleistä 
käyttää lähteenä lapsen oikeuksien sopimusta. 

Tampereen ammattikorkeakoulu

Lasten hoitotyön perusjaksolla käydään läpi Suomen NOBAB - perusteet, 
eli lasten sairaanhoidon standardit, jotka pohjautuvat lapsen oikeuksien so-
pimukseen. Lapsen oikeuksia ja lastensuojelua käsitellään lasten vaihtoeh-
toisissa ammattiopinnoissa sekä luennolla. Lapsen oikeuksien sopimukseen 
liittyvät asiat nousevat tai niitä sivutaan myös muilla lasten hoitotyön sy-
ventävien luennoilla.

Turun ammattikorkeakoulu

Hoitotyön koulutusohjelmassa lapsen oikeuksien sopimus sisältyy lasten 
hoitotyön ja ammattietiikan opintojaksoihin.  Sosiaalialan koulutusohjel-
massa ne ovat osa ammattietiikkaa, lastensuojelua, sosiaali- ja terveysalan 
palvelujärjestelmää (asiakkaan oikeudet) koskevaa opetusta sekä harjoitte-
luja.  Fysioterapian ja Toimintaterapian koulutusohjelmissa sopimusta 
käsitellään ammattietiikan ja harjoittelujen ohessa. 

Vaasan ammattikorkeakoulu

Hoitotyön koulutusohjelmassa lasten ja nuorten hoitotyön opetuksessa käy-
dään läpi lapsen oikeuksien sopimus.

Yrkeshögskolan Novia

Lapsen oikeudet kuuluvat keskeisenä osana opintojen sisältöön sosiaali- ja 
terveysalalla. Aihetta käsitellään osana yhteiskunnallisia aiheita ja erityisesti 
kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusopinnoissa (12 op) sekä osana sosiaa-
lipolitiikan (12 op) opintoja. Sosiaalipolitiikassa lapsen oikeudet käsitellään 
osana lastensuojelulakia (erityisesti ilmoitusvelvollisuus). Lastensuojelulaki 
on kirjattu opetussuunnitemaan, muut lait ja sopimukset taas kurssikuva-
uksiin ja opintosuoritusohjeisiin. 

Yliopistot: 
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Itä-Suomen yliopisto

Sosiaalityön opinnoissa lapsen oikeuksia käsitellään useilla opintojaksoil-
la. Opintojaksot ovat opinnoissa pakollisia. Lapsen oikeuksien sopimus ei 
ole kuitenkaan varsinaisesti kirjattuna opetussuunnitelmaan eikä kurssiku-
vauksiin. Kurssikuvauksissa ainoastaan juridisilla jaksoilla mainitaan sisältö-
kysymyksenä ihmis- ja perusoikeudet.  Lapsen oikeuksien sopimus ja muu-
tenkin lapsen oikeudet ihmisoikeuskysymyksenä tulevat esille vahvasti esil-
le opetuksessa seuraavilla kursseilla: Johdatus sosiaalityöhön - opintojaksol-
la on luento lapsen oikeuksista ja lapsen oikeuksien sopimuksesta, Juridi-
silla opintojaksoilla kansainvälisyys ja ihmisoikeuskysymykset ovat vahvasti 
esillä. Sosiaalioikeus sosiaalityössä opintojaksolla käsitellään ihmisoikeuksia 
yleisellä tasolla ja lapsen ihmisoikeuksia sisältökysymyksinä lastensuojeluosi-
on yhteydessä, jossa myös sopimuksen yleisperiaatteet ja sisältö vielä kerra-
taan ja huomioidaan raportointijärjestelmän palautetieto. Lapsi-, perhe ja 
holhousoikeus opintojaksolla käsitellään lapsioikeuteen liittyviä ihmisoike-
uskysymyksiä ja nostetaan esille myös lapsen oikeuksien sopimus sekä huo-
mioidaan raportointijärjestelmään liittyvä palautetieto.  Lapsi, nuoriso- ja 
perhesosiaalityön opintojaksolla erityiskysymyksiä käsiteltäessä (esim. lap-
sen seksuaalinen hyväksikäyttö, huostaanotto) käsitellään myös ihmisoike-
usulottuvuutta.  

Sosiaalipedagogiikan opinnoissa lapsen oikeuksia ja niihin liittyviä tee-
moja tarkastellaan eri opintojaksoilla. Opetussuunnitelmaan tai kurssiku-
vauksiin lapsen oikeuksia ei nykyisellään ole kuvausten yleisluontoisuuden 
vuoksi kirjattu. Lapsen oikeuksien sopimusta ja siihen liittyvää problema-
tiikkaa käsitellään kuitenkin sosiaalipedagogiikan eettisiä kysymyksiä koske-
valla opintojaksolla, ja lapsen oikeuksien teemoja, erityisesti osallisuutta, kä-
sitellään sosiaalipedagogiikan käytännön toiminnan ja peruskäsitteiden tar-
kastelun yhteydessä sekä elämänkulkuun liittyvien opintojaksojen sisällöissä.

Lapin yliopisto

Sosiaalityön opetus tapahtuu Lapin yliopistossa oppiainepoolissa, jossa mu-
kana ovat kuntoutustiede ja julkisoikeus. viimeksi mainittu oppiaine mah-
dollistaa sen, että opiskelijoilla on hyvä mahdollisuus paitsi perehtyä myös 
syventyä oikeudellisiin kysymyksiin osana sosiaalityön opintojaan. Lasten oi-



40  Nykytilanteen esittely koulutusaloittain

keuksien sopimus ei ole kirjattuna mihinkään kurssikuvaukseen, vaan sen si-
sältö kulkee läpi opetussuunnitelman perusopinnoista syventäviin opintohin.

Tampereen yliopisto 

Sosiaalityön laitoksella (yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö/ Porin 
yksikkö) lapsen oikeuksia ei ole kirjattu opetussuunnitelmaan eikä lapsen oi-
keuksien sopimus sellaisenaan ole osana opetusta. Aihetta sivutaan lähinnä 
kirjallisuuden pohjalta sellaisissa opinto-osuuksissa kuin Sosiaalityön arvot 
ja etiikka, Lapset ja sosiaalityö ja Elämänkulkukirjallisuus. Opettajat voi 
myös omassa opetuksessaan haluamallaan tavalla tuoda aiheen esille (esim. 
sosiaalityön peruskurssin opetuksessa). Opiskelijoilla on myös jonkin ver-
ran mahdollisuuksia valita omia kiinnostuksen kohteitaan vastaavia sisältö-
jä opinnoilleen, ja jos lapset ja lastensuojelu kiinnostavat erityisesti opiskeli-
jaa, saa opiskelija myös  enemmän tietoa lapsen oikeuksista esim. lukemansa 
kirjallisuuden ja käytännön harjoittelupaikkansa kautta.

Sosiaalityön tutkimuksen laitoksella (yhteiskunta- ja kulttuuritietei-
den yksikkö /Tampereen yksikkö) Sosiaalityön koulutuksen opetussuunni-
telmiin tai -ohjelmaan lapsen oikeuksia ei ole kirjattu, koska opetustavoit-
teet on kirjattu yleisellä tasolla.  Opintojen aikana opiskelijat saavat kuiten-
kin varsin kattavan kuvan sekä periaatteellisella että toiminnallisella tasol-
la lapsen oikeuksista. Opintoihin kuuluu perehtyminen ihmisoikeuksiin ja 
osana niiden opetusta perehdytään myös lapsen oikeuksiin. Lisäksi erityi-
semmin lasten oikeuksia käsitellään osana lastensuojelun, sosiaalityön toi-
mintatapojen ja -menetelmien sekä tutkimusorientaatioiden opetusta.  Kui-
tenkin koska yliopisto-opinnoissa on aina opiskelijakohtaisia variaatioita, 
voi käsittelyn syvyys vaihdella opiskelijoiden henkilökohtaisten opetusoh-
jelmien välillä. 

2.4  MAANPUOLUSTUS JA POLIISI

Maanpuolustuskorkeakoulu

Johtamisen ja Sotilaspedagogiikan laitoksen toteuttama opetus sisältää lap-
sen oikeuksien sopimuksen sekä sen valinnaisen pöytäkirjan määräykset sil-
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tä osin kuin on kysymys lapsisotilaiden asemasta ja lasten suojelusta aseel-
listen selkkausten aikana.

Poliisiammattikorkeakoulu

Perustutkintokoulutuksessa ei lapsen oikeuksien sopimusta käsitellä miten-
kään erityisesti. Lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet nousevat esille 
perheväkivaltaa ja lastensuojeluasioita käsiteltäessä. Opetuksessa käsitellään 
lastensuojelulakia ja sen määrittämänä poliisin ja sosiaalitoimen tehtäviä, 
vastuita ja toimenpiteitä liittyen lastensuojeluun. 

2.5  TEOLOGIA

Helsingin yliopisto

Lapsen oikeudet koetaan aiheena ajankohtaiseksi ja vakavaksi, ja siitä on 
viime aikoina keskusteltu teologisessa tiedekunnassa. Lasten asemaa käsi-
tellään teologian kandidaatin ja maisterin opinnoissa useissa eri opintojak-
soissa. Se, kuinka perusteellisesti opiskelijat tutustuvat tähän aihepiiriin, 
riippuu tosin siitä, mitä jaksoja he tutkintoonsa valitsevat. Lapsen oikeuk-
sien sopimus ei tällä hetkellä kuulu kurssimateriaaleihin, mutta sen sisällyt-
täminen niihin on mahdollista. Teologisen tiedekunnan tutkintovaatimuk-
set vuosille 2011-2013 ovat juuri valmisteilla. Uutta on esimerkiksi se, että 
kaikille teologian opiskelijoille pakollisiin yleisopintoihin sisältyy syksys-
tä 2011 lähtien 2 opintopisteen laajuinen psykiatrian opintojakso. Tämän 
kurssin yhteydessä puhutaan myös lapsen kasvusta ja kehityksestä eri näkö-
kulmista. Psykiatrian opintojakso on luonteva paikka myös lapsen aseman 
ja oikeuksien tarkasteluun. 

Käytännöllinen teologiassa ja ns. soveltavissa opinnoissa lapsen oi-
keudet ovat osa kaikille pakollisia perusopintoja, joissa käydään läpi suo-
malaista uskonnonvapauslainsäädäntöä ja siinä ennen muuta lapsen uskon-
non määräytymistä sekä oikeutta saada yhteiskunnassa (koulussa) uskonto-
kasvatusta tai elämänkatsomustietokasvatusta tai olla vapautettu sellaisesta. 
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Käytännöllisen teologian (tiedekunnan suurimpia pääaineita) pääai-
neopiskelijoiden aineopinnoissa on pakollinen uskontokasvatuksen osio, 
jonka verkkoaineistossa käsitellään lapsen oikeuksia. 

Uskonnonpedagogiikan ja kirkkososiologian syventävissä opinnoissa 
lapsen oikeuksia käsitellään silloin, kun teema liittyy opiskelijan pro gradu 
-tutkielman aihepiiriin (esim. uskontokasvatus koulussa tai lähetysjärjestö-
jen kummilapsitoiminta). valinnaisilla pastoraalipsykologian ja diakonian 
kursseilla lapsen oikeuksiin viitataan esimerkiksi käsiteltäessä perheen koh-
taamista diakoniatyössä ja keskusteltaessa rippisalaisuudesta.

Käytännön työelämään valmentavissa ns. soveltavissa opinnoissa lap-
sen oikeudet ovat esillä silloin, kun tutustutaan ev. lut. kirkon rippisalaisuu-
den ohjeistukseen ja analysoidaan sitä. (Piispainkokous antoi asiasta uudet 
ohjeet alkuvuodesta 2011.) Samalla on esillä myös uusi lastensuojelulaki. 
Tämän lisäksi lapsen oikeuksia sivutaan lasten sielunhoidon erityiskysymys-
ten yhteydessä (esim. lapsen suru). Nämä soveltavat kurssit suorittaa valta-
osa teologian maisterin tutkintoa opiskelevista.

Kirkkohistoriassa on modernia katolista kirkkoa käsittelevällä kurssil-
la sivuttu lapsen oikeuksien sopimusta pedofiliaskandaalien käsittelyn yh-
teydessä. Aiheeseen on kiinnitetty ja tullaan kiinnittämään huomiota myös 
suomalaisia herätysliikkeitä koskevassa opetuksessa.  

Systemaattinen teologian Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan kursseilla 
käsitellään ihmisoikeusparadigmaa ja siihen liittyen myös lapsen oikeuksia. 
Lisäksi oppiaineen kursseilla käsitellään kasvatusetiikan kysymyksiä, joihin 
sisältyy vastuullinen vanhemmuus ja yhteiskunnallisten toimijoiden kasva-
tusvastuu. 

yksi tiedekunnan raamatuntutkimuksen ja siihen liittyvän opetuksen 
painopisteistä on Raamatun ajan sosiaalinen maailma. Tätä koskevissa lu-
entosarjoissa on usein käsitelty myös perheen ja samalla lapsen asemaa yh-
teiskunnassa. Painotus näkyy myös laitoksen tutkijoiden julkaisutoimin-
nassa. Kurssitarjonnan lisäksi laitoksen opettajat ovat koonneet internet-si-
vuston Ihminen ja uskonto antiikin maailmassa, johon sisältyy monipuo-
linen kuvaus lapsen asemasta perheessä ja yhteiskunnassa (http://www.hel-
sinki.fi/teol/pro/ihminen/perhe/perhe5-1.html).  Laitoksen kahden tutkijan 
kirjoittamassa uudessa kurssikirjassa kysymystä lapsen asemasta Raamatun 
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maailmassa on niin ikään käsitelty laajasti (Anni Pesonen & Kirsi valkama, 
Arkielämä Raamatun aikana, 2010, s. 112-114, 181-188). Erkki Kosken-
niemi, laitoksen dosentti, on kirjoittanut kansainvälisen tutkimuksen las-
ten heitteillejätöstä antiikin maailmassa ja esitellyt tutkimuksensa tuloksia 
myös antamansa opetuksen osana.

Uskontotieteessä lapsen oikeuksia sivutaan perusopintojen pakollisella 
maailmanuskonnot -kurssilla monikulttuurisuuden näkökulmasta.

2.6  KAUPPATIETEET

Hanken Svenska handelshögskolan

Corporate Social Responsibility: From Principles to Practice- kurssin ih-
misoikeusosiossa käydään läpi tärkeimmät ihmisoikeussopimukset, niiden 
valvontamekanismit ja toimeenpanevat kansainväliset järjestöt. Näin ollen 
lasten oikeuksien yleissopimus lisäpöytäkirjoineen, raportointimenettely ja 
Unicefin rooli ovat mukana luennoissa ja luentomateriaalissa. Myös kansain-
välisen työjärjestön, ILO:n konventiot vähimmäisiästä ja lapsityövoimasta 
käsitellään luennoilla. Lapsityövoiman käyttö on asia, joka tulee myös esil-
le erityisesti opiskelijoiden harjoitustöissä, joissa he kuvaavat yritystoimin-
nan ihmisoikeusongelmia eri puolilla maailmaa. Myös tutkittaessa ihmis-
oikeuskysymyksiä alakohtaisesti lapsen oikeudet ovat yksi asia, johon kiin-
nitetään huomiota, esim. maataloustuotannon, tekstiiliteollisuuden, luon-
nonvara-alan jne. osalta. 

Myös muutamalla Hankenin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittele-
villä kursseilla viitataan lapsen oikeuksiin, mutta niissä niitä ei ole mainit-
tu kurssikuvauksissa.



44  Nykytilanteen esittely koulutusaloittain

2.7.  LÄÄKETIEDE

Helsingin yliopisto

Lastenneuvolaseminaarissa käsitellään lastensuojeluilmoitusta eli onko lapsi 
tullut kaltoin kohdelluksi tai laiminlyödyksi. Lisäksi koululääkärinopetuk-
sessa käsitellään tietosuojaa. 

Itä-Suomen yliopisto

Lapsen oikeuksia sivutaan koulutusohjelman opetuksessa useilla jaksoilla ja 
eri kohdissa opintoja.  Opetussuunnitelma tasolla tämä ei näy, koska opin-
tojaksokuvaukset ja oppimistavoitteet on laadittu yleisemmällä tasolla. Ai-
nakin kolmella opintojaksolla lapsen oikeuksia käsitellään.  Oikeuslääketie-
teen jaksolla lapsen oikeuksia käsitellään luennolla, joka koskee lapsen sek-
suaalista hyväksikäyttöä ja pahoinpitelyä.  Tässä yhteydessä sivutaan lasten-
suojelulakia ja todetaan mm, että kyseessä olevan lain ilmoitusvelvollisuus 
sosiaaliviranomaisille menee lääkärin salassapitovelvollisuuden edelle. Puhu-
taan myös potilaslaista ja lapsipotilaan oikeuksista potilaan oikeuksia kos-
kevan lain yhteydessä edellä olevaan teemaan liittyen. Potilaslaissahan tode-
taan, että jo 12-vuotias saattaa olla kehitystasonsa vuoksi kykenevä päättä-
mään omasta hoidostaan. Tätä ristiriitaa suhteessa huoltajalle ilmoittamiseen 
käsitellään ja todetaan, että joissakin tilanteissa vanhemmat (esim. päihde, 
huume, mielenterveys ongelmat) on syytä jättää ulkopuolelle, mutta että täl-
laisessa tilanteessa sosiaaliviranomaisille pitäisi tehdä lastensuojelulain mu-
kainen ilmoitus. Luennoilla otetaan esille myös se lastensuojelulaista tuleva 
seikka, etteivät Jehovan todistaja vanhemmat voi estää lapsen tarvitsemaa 
verensiirtoa, vaan esimerkiksi liikenneonnettomuuden yhteydessä tässä ti-
lanteessa päädytään päivystyshuostaanottoon verensiirron ajaksi, joka pure-
taan henkeä pelastavan hoidon jälkeen.

Lastenpsykiatrian kurssin aikana käsitellään lapsen oikeuksia ja lapsia 
koskevaa lainsäädäntöä ja sen yhteydessä myös tulee esille lapsen oikeuk-
sien sopimus, vaikka enemmän esillä on lastensuojelu- ja mielenterveysla-
ki, jotka suoraan koskevat kyseisellä kurssilla käsiteltäviä asioita. Ryhmä-
opetuksessa käydään läpi lastensuojelulakia ja lastensuojelu-/ poliisi-ilmoi-
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tuksen tekemistä liittyen lapsen hyväksikäyttö- tai pahoinpitelyepäilyihin.  
Lapsen oikeuksiin liittyvät kysymykset nousevat myös erilaisissa opetusti-
lanteissa esille ja lapsia koskevien lakien tunteminen kuuluu erikoislääkäri-
koulutuksen vaatimuksiin

Neurologian opetuksessa osa opetuksesta käsittelee nuoria potilaita. Lap-
sen oikeuksien käsittely on integroitu opetukseen soveltuvin osin. Esimer-
kiksi ryhmäopetuksissa, kun puhutaan neurologisten sairauksien aiheutta-
masta vammasta ja kuntoutuksesta mukaan lukien ammatillinen kuntou-
tus, tämä asia on esillä. 

Turun yliopisto

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon ei sisälly lastenpsykiatrian opetuksessa 
opetusta lapsen oikeuksien sopimuksesta. Kysymystä satunnaisesti kosketel-
laan kliinisen opetuksen yhteydessä joidenkin potilastapausten käsittelyn yh-
teydessä. Lastenpsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen (valtakunnallisten) kuu-
lusteluvaatimusten yhtenä osana on yK:n lapsen oikeuksien sopimus kohdas-
sa lainsäädäntö.

Erikoistumiseen liittyvässä toimipaikkakoulutuksessa lapsen oikeuksia 
käsitellään satunnaisesti ja potilastapausten yhteydessä kysymykset tieten-
kin nousevat tapauskohtaisesti esille.
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3. Lapsen oikeudet - opinnot  
Helsingin yliopiston avoimessa 
yliopistossa

Helsingin ylipiston avoimessa yliopistossa on syksystä 2007 voinut opiskella 
25 opintopistettä lapsen oikeudet - opintoja. Kyseinen kokonaisuus on ai-
nutlaatuinen suomalaisissa korkeakouluissa, joten sen syntyhistoria, toteu-
tus ja tulevaisuuden näkymät esitellään laajasti tässä luvussa. 

3.1  TAUSTAA

Avoin yliopisto järjestää Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukais-
ta opetusta. Avoimen yliopiston opinnot ovat pääasiassa eri oppiaineiden 
perus- ja aineopintoja ja ne ovat maksullisia ja kaikille avoimia. Mahdolli-
suuksien mukaan avoin yliopisto suunnittelee myös yhteistyössä ainelaitos-
ten kanssa monitieteisiä opintokokonaisuuksia, joiden suunnittelussa pyri-
tään ottamaan huomioon yhteiskunnasta nousevat koulutustarpeet. 

Lapsen oikeudet – opinnot saivat alkunsa yliopiston ulkopuolisten toi-
mijoiden eli valtakunnallisten lapsiorganisaatioiden (UNICEF, Plan, Man-
nerheimin lastensuojeluliitto, Lastensuojelun keskusliitto ja Pelastakaa lapset 
ry) aloitteesta. Lapsiorganisaatiot lähestyivät asiassa Avointa yliopistoa en-
simmäisen kerran alkuvuodesta 2006 tavoitteenaan saada aikaan monipuo-
linen, yliopistotasoinen perusopintojen laajuinen koulutus lapsen oikeuksiin 
liittyvistä kysymyksistä työntekijöilleen. Tuolloin oletuksena oli, että lapsen 
oikeuksiin liittyvillä opinnoilla olisi kysyntää useilla eri ammattialoilla ja alan 
opiskelijoiden keskuudessa. Opintojen ensisijaiseksi kohderyhmäksi nähtiin 
esimiesasemassa olevat kuntien, kaupunkien ja yhteisöjen työntekijät ja luot-
tamushenkilöt sekä järjestöihmiset, jotka työskentelevät alle 18-vuotiaiden 
lasten kanssa tai joiden työnkuvaan kuuluu lapsen oikeuksien edistäminen. 
Myös alan opiskelijoiden ajateltiin kiinnostuvan opinnoista. Kohdeammat-
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tiryhmiä olivat esimerkiksi opettajat, sosiaalityöntekijät, poliisit ja lainkäyt-
täjät ja yllä mainitut luottamushenkilöt ja järjestöjen työntekijät.

Opintojen suunnittelu käynnistyi keväällä 2007. Opintojen suunnitte-
leminen aloitettiin kokoamalla Avoimen yliopiston koulutussuunnittelijan 
johdolla asiantuntijaryhmä, jonka yhteisellä työskentelyllä varmistettiin si-
sällöllinen asiantuntemus ja toisaalta sitoutettiin emoyliopiston laitosten 
oppiaineet hyväksymään opinnot osaksi oppiainettaan. Asiantuntijat olivat 
sosiaalityön, oikeustieteen, kasvatustieteen, kehitysmaatutkimuksen, nuori-
sotutkimuksen aloilta ja lisäksi mukana olivat edustajat UNICEFista ja Plan 
Suomi säätiöstä. Lapsen oikeudet – opintoja suunnitteli projektin aikana 
vuosina 2007-2009 varsin laaja ja vaihtuva joukko eri alojen asiantuntijoi-
ta, opettajia ja avoimen yliopiston hallintohenkilökuntaa. Opinnot käyn-
nistyivät syksyllä 2007 15 opintopisteen laajuisena opintopakettina. Kevääl-
lä 2008 alkoi kansainvälisen osion Lasten asema ja oikeudet kehitysmais-
sa -opintojakson suunnittelu, joka toteutettiin ensimmäisen kerran syksyl-
lä 2008. Lapsen oikeudet Euroopassa – opintojakso suunniteltiin pääosin 
kevään 2009 aikana ja se toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2009.

3.2  OPINTOJEN RAKENNE

Opintojen lähtökohtana on ollut monitieteinen tulokulma lapsen oikeuk-
siin.  Pitkällisen suunnittelun myötä opintojen rakenteeksi muovautui seu-
raavanlainen 25 opintopisteen laajuinen Lapsen oikeudet –kokonaisuus

1. Johdatus lapsen oikeuksiin 6 op
2. Kansallinen osio: 

a. Lapsen oikeudet Suomessa 3 op
b. Lastensuojelun perusteet 3 op
c. Lapsen osallisuus 3 op

3. Kansainvälinen osio: 
a. Lasten asema ja oikeudet kehitysmaissa 5 op
b. Lapsen oikeudet Euroopassa 5 op
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Opinnoista kolme ensimmäistä jaksoa on hyväksytetty Helsingin yliopiston 
sosiaalityön opintoihin ja ne korvaavat sosiaalityön aineopinnoista vapaava-
lintaisia kursseja.  Kansainvälisen osion kurssi Lasten asema ja oikeudet ke-
hitysmaissa (5 op) on hyväksytetty kehitysmaatutkimukseen ja kurssi korvaa 
valinnaisen opintojakson perus- tai aineopinnoista.  Toinen kansainvälisen 
osion kurssi on Lapsen oikeudet Euroopassa (5 op) ja se on hyväksytetty EU-
opintoihin.  Opinnot ovat toistaiseksi ilman sivuainekokonaisuuden asemaa 
ja siksi opinnoista ei ole ollut mahdollista antaa yleisarvosanaa. Täten suo-
ritetut opintojaksot näkyvät opiskelijan opintorekisterissä yksittäisinä opin-
tojaksoina.   Lapsen oikeudet – opinnot järjestetään ainoastaan Avoimessa 
yliopistossa, mutta kahdella jaksolla on toteutettu yhteisopetusta Helsingin 
yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen kanssa. Lasten suo-
jelun perusteet – opintojakso toteutettiin keväällä 2008 yhteisopetuksena 
yliopiston sosiaalityön perustutkinto-opiskelijoiden kanssa ja Lasten asema 
ja oikeudet kehitysmaissa – kurssi on molemmilla toteutuskerroilla syksyllä 
2008 ja syksyllä 2009 järjestetty yhteisopetuksena kehitysmaatutkimuksen 
oppiaineen perustutkinto-opiskelijoiden kanssa.  Lapsen oikeudet Euroo-
passa – kurssi on toteutettu kokonaan verkkokurssina, muut kurssit ovat lu-
entokursseja, joilla Lastensuojelun perusteet – jaksoa lukuun ottamatta on 
myös vierailevia luennoitsijoita. Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti erilaisilla 
esseetehtävillä tai luentopäiväkirjalla. Kokonaisuudessa ei ole yhtäkään jak-
soa, jossa suoritustapana tai suoritustavan osana olisi kirjatentti, tähän syy-
nä on sopivan kirjallisuuden puuttuminen.  verkkokurssilla suoritukseen on 
sisältynyt itsenäisten tehtävien lisäksi verkossa käytävä keskustelu.  

Kokonaisuuden jaksot järjestettiin ensimmäisessä toteutuksessa siten, että 
Johdantojakso ja Lapsen oikeudet Suomessa jakso olivat syksyllä 2007 ja ke-
väällä järjestettiin jaksot Lastensuojelun perusteet ja Lapsen osallisuus. Syk-
syllä 2008 toteutettiin kurssi Lasten asema ja oikeudet kehitysmaissa. Toi-
sessa toteutuksessa järjestystä muutettiin siten, että opintojen kolmas jakso 
oli Lapsen osallisuus ja Lastensuojelun perusteet järjestettiin tämän jälkeen. 
Järjestyksen vaihdolla ei tuntunut olevan vaikutusta sisältöjen hahmotta-
miseen.  Kolmannessa toteutuksessa (joka on parhaillaan menossa) Lapsen 
oikeudet Euroopassa – kurssi on ennen Lasten asema ja oikeudet kehitys-
maissa –opintojaksoa. 
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3.3.  KOKEMUKSET

Opintoja on palautteen pohjalta kehitetty enemmän yhteiskuntatieteelliseen 
suuntaan.  Juridiset luennot on koettu haastaviksi, mutta tärkeiksi ja siksi 
vaikeita sisältöjä on avattu oikeustapausharjoitusten kautta. Kaiken kaikki-
aan opinnot ovat saaneet paljon myönteistä palautetta ja erityisesti opinto-
jen monitieteisyys on koettu hyväksi. 

Opiskelijoita oli selvästi eniten kokonaisuuden ensimmäisessä toteutuk-
sessa. Johdantojaksolla oli opiskelijoita 114. Kokonaisuuden opiskelijat sa-
rakkeeseen on laskettu ne opiskelijat, jotka olivat ilmoittautuneet kaikille 
tarjolla oleville jaksoille. Sen lisäksi opiskelijoiden oli mahdollista ilmoittau-
tua yksittäisille, itseään kiinnostaville jaksoille. yksittäisten opiskelijoiden 
lukumäärä vaihteli kursseittain. 

TOTEUTUS KOKONAISUUDEN OPISKELIJAT YKSITTÄISET OPISKELIJAT/ arvio

SYKSY 2007 85 25-30 opiskelijaa/ kurssi

KEVÄT 2009 38 10-15 opiskelijaa/ kurssi

SYKSY 2010 15 10-15 opiskelijaa/ kurssi

yhteensä 138 45-60

Opintoihin osallistuneiden ammatit olivat hyvin moninaisia. Eniten opis-
kelijat ilmoittivat ammatikseen ”opiskelija” tai eivät ilmoittaneet ammat-
tiaan. Seuraaviksi eniten opiskelijoista oli sosiaalityöntekijöitä ja opettajia 
(luokanopettaja, erityisopettaja, lehtori, lastentarhanopettaja). Nimikkeillä 
projektisuunnittelija, -sihteeri, -koordinaattori ja hankesuunnittelija, -koor-
dinaattori sekä ohjelmasuunnittelija, -päällikkö oli myös useita henkilöitä. 
Myös terveydenhoitoalan eri ammateissa toimivia oli mukana jonkin ver-
ran (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö ja lähihoitaja). Mukana oli myös 
lakimiehiä, tiedottajia ja toimittajia sekä epätodennäköisempiä ammatteja 
kuten kuvataiteilija ja leikkaaja.  Etukäteen oletetuista kohderyhmistä ”las-
ten parissa eri ammateissa toimivat” toteutui hyvin. Mukana oli paljon eri-
laisissa tehtävissä toimivia lapsijärjestöjen työntekijöitä sekä monenlaisissa 
kasvatus- ja/tai opetustehtävissä toimivia henkilöitä. 
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4.  Malleja ulkomailta

Maailmalla on useita esimerkkejä lapsen oikeuksiin liittyvästä koulutuksesta 
ja lapsen oikeuksista tarjotaan myös useita maisteriohjelmia eri maissa. Lä-
hes poikkeuksetta ne ovat monitieteellisiä kokonaisuuksia, joissa tarjotaan 
erilaisia näkökulmia lapsen oikeuksiin samalla tavalla kuin monet suoma-
laiset korkeakoulut ja koulutusohjelmat ovat sisällyttäneet lapsen oikeudet 
eri opintokokonaisuuksiinsa (esim. lastensuojelu ja tutkimusetiikka). Mut-
ta toisin kuin suomalaissa korkeakouluissa, näissä kaikki edellä mainitut 
näkökulmat on selväsanaisesti kerätty lapsen oikeuksien sateenvarjon alle. 

En lähde tässä selvityksessä esittelemään kyseisiä maisteriohjelmia tar-
kemmin, niistä voi jokainen helposti etsiä lisätietoa internetistä niin halutes-
saan. Esittelen tässä luvussa kaksi mallia, jotka ovat syntyneet ja muovautu-
neet vähän samanlaisesta tarpeesta kuin mikä suomalaisessa yhteiskunnassa 
lapsen oikeuksista käydyssä keskustelussa nähdään olevan. Lisäksi Ruotsi ja 
Flaaminkielinen Belgia ovat lapsi- ja nuorisopolitiikaltaan lähellä suomalai-
sia rakenteita, lähtökohtia ja käytänteitä, joten kokonaisuuksista on siitäkin 
näkökulmasta mahdollista ottaa mallia Suomeen. 

4.1  BARNRÄTTSAKADEMIN RUOTSISSA

vuoden 2005 päätelmissään ja suosituksissaan yK:n lapsen oikeuksien ko-
mitea esitti Ruotsin valtiolle, että sen tulee tarjota riittävää ja järjestelmäl-
listä koulutusta lapsen oikeuksista lasten kanssa ja hyväksi työskentelevil-
le ammattiryhmille. vuosien 2007-2009 aikana Ruotsin  hallitus  myönsi 
örebron yliopistolle avustusta toiminnalle, joka tähtäsi määriteltyjen am-
mattiryhmien edustajien ja päätöksentekijöiden  osaamisen kehittämiseen 
lapsen oikeuksien kysymyksissä.  Tavoitteena oli tarjota koulutusta erityisesti 
lakimiehille, opettajille, sairaanhoitajille, sosiaalityöntekijöille ja yhteiskun-
tasuunnittelijoille. vuonna 2010 toiminnan pohjalta perustettiin örebron 
yliopiston yhteyteen Barnrättsakademin. Sen tavoitteena on koota ja jakaa 
tietoa ja osaamista lapsen oikeuksista. Tavoitteensa saavuttaakseen se järjes-



Malleja ulkomailta  51

tää koulutusta ja seminaareja aiheesta sekä ylläpitää sähköistä tietokantaa 
lapsen oikeuksista. Barnrättsakademin toiminta on vasta saamassa muoto-
aan, mutta maaliskuussa 2011 sen toimistossa työskentelee neljä henkilöä. 
Syksystä 2011 alkaen Barnrättsakademin aloittaa lukuvuosittaisen opetuk-
sen osana örebron yliopiston oikeustieteen, psykologian ja sosiaalityön op-
piaineiden opetusta. Lukuvuonna 2011-2012 se tarjoaa seuraavat opinto-
jaksot: Perusopinnot:  Barnets rättigheter - ett förändringsarbete (7,5 op), 
Barnets rättigheter - ett förändringsarbete II (7,5 op), Barnrättsperspektiv i 
utvärdering och uppföljning (7,5 op), Child protection in emergencies (7,5 
op), The Rights of the Child, A Work of Change (7,5 op) sekä Pedagogik A, 
Barnets rättigheter i förskola och skola (7,5 op). Jatkokursseja: Rättsvetens-
kap B, Barnets rättigheter (7,5 op) ja  Barnets rättigheter samt tillämpning 
av dessa (15 op) 

Barnrättsakademin tuottaa myös koulutuksia, jotka suunnitellaan ja to-
teutetaan tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa.  Räätälöidyt koulutukset voi-
vat olla osa korkeakoulun tuottamaa opintopisteytettyä kurssitoimintaa tai 
jollekin tietylle organisaatioille räätälöityä koulutusta, josta ei siihen osal-
listuville kerry opintopisteitä. Barnrättsakademin toiminta on vasta aivan 
alussa ja siten se hakee edelleen muotoaan ja rooliaan ruotsalaisessa lapsen 
oikeuksien toteutumista edistävässä työssä ja koulutuskentällä. Lisätietoja 
sen toiminnasta ja rakenteesta löytyy sen koko ajan kehittyviltä internet-si-
vuilta osoitteesta http://www.oru.se/barnrattsakademin/

4.2  KENNISCENTRUM KINDERRECHTEN BELGIASSA

Heinäkuussa 2008 flaaminkielisen Belgian lapsi- ja nuorisopolitiikan toi-
mijat esittivät lapsen oikeuksien osaamiskeskuksen (flaamiksi Kenniscent-
rum Kinderrechten, lyhenne KeKi) perustamista. Keskuksen tavoitteeksi 
määriteltiin lapsen oikeuksiin liittyvän osaamisen lisääminen kansallisella 
ja kansainvälisellä tasolla.  Sen perustamisessa oli aktiivisesti mukana jouk-
ko tutkijoita seuraavista yliopistoista: University of Antwerp, Free Univer-
sity of Brussels, ghent University, University College ghent ja University 
of Leuven. Lapsen oikeuksien osaamiskeskus avattiin 1. tammikuuta 2010 
ja vuonden 2011 alussa sillä on kolme päätoimista työntekijää.  Keskus on 
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voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, jonka hallitus koostuu kahdeksas-
ta jäsenestä, jotka edustavat kaikki perustamisprosessissa mukana olleita yli-
opistoja. Lisäksi keskuksen toimintaa ohjaa laajasti yhteiskunnan eri toimi-
joita edustava 24-jäseninen asiantuntijaryhmä. Osaamiskeskus järjestää joka 
toinen vuosi kansainvälisen ja joka toinen vuosi kansallisen monitieteellisen 
kurssin lapsen oikeuksista. Kurssitoiminnan lisäksi keskus julkaisee lapsen 
oikeuksiin liittyviä raportteja, politiikkapapereita ja tutkimuksia sekä yllä-
pitää tietoarkistoa liittyen lapsen oikeuksiin.  Lisätietoja: http://www.keki.be/
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5.  Lapsen oikeuksien osaaminen 
nyt ja tulevaisuudessa

Selvitystyö osoittaa, että lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet ja näkö-
kulmat ovat sisällytetyt monipuolisesti lasten ja nuorten parissa sekä heitä 
varten työskentelevien koulutukseen suomalaisissa korkeakouluissa.   Tut-
kimusta siitä, miten opiskelijat kokevat määrällisesti ja laadullisesti saavansa 
tietoa lapsen oikeuksien sopimuksesta on tehty Suomessa vähän. yhden nä-
kökulman asiaan tarjoaa Justiina Nielikäisen vuonna 2009 tekemä Huma-
nistisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, jonka tulokset osoittavat, että 
opettajaopiskelijoilla on heikko tietämys sopimuksesta. Sen mukaan vastan-
neista 232 suomalaisesta opettajaopiskelijasta vain 52,6 % tunsi sopimuksen. 

Lähes poikkeuksetta kaikki puhelimitse tai sähköpostitse haastatellut kor-
keakoulujen pedagogiseen henkilökuntaan kuuluvat henkilöt tunsivat hy-
vin lapsen oikeuksien sopimuksen ja kokivat sen merkittäväksi asiakirjaksi 
omassa opetuksessaan ja työssään. vain harva heistä vastasi, etteivät lapsen 
oikeuksien sopimukset periaatteet ja näkökulmat tavalla tai toisella sisälly 
ainakin osan opiskelijoiden opetukseen. Tästä ei voi vetää sitä johtopäätös-
tä, että merkittävä osa suomalaista korkeakouluopettajista tuntevat ja tuovat 
lapsen oikeuksien sopimuksen osaksi opetustaan, koska selvitystyön aikana 
ovat lähtökohtaisesti vastaajiksi valikoituneet kustakin korkeakoulusta lap-
sen oikeuksista eniten tietävät henkilöt. He edustavat vain murto-osaa suo-
malaisesta korkeakouluhenkilökunnasta. 

Lapsen oikeuksia ei useinkaan ole erikseen kirjattu opetussuunnitelmiin, 
mutta siitä ei selvityksen aineiston perusteella voida vetää johtopäätöstä, että 
sopimusta tai sen näkökulmia ei käsiteltäisi ja tuotaisi opiskelijoiden tietoon.  
Keskusteluissa korkeakoulujen opetushenkilökunnan kanssa (erityisesti sosi-
aali- ja terveys- sekä kasvatusalan opettajien) nostavat he lapsen oikeuksien 
sopimuksen periaatteet ja näkökulmat kiinteäksi osaksi koulutuksen taus-
talla vaikuttavaa tapaa tarkastella oman alan toimintatapoja ja ammattieet-
tisiä lähtökohtia. Näitä arvolähtökohtia kokee korkeakoulujen pedagoginen 
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henkilökunta tärkeäksi siirtää tuleville ammattilaisille ja siten he opintojen 
eri vaiheissa työstävät niitä yhdessä opiskelijoiden kanssa. Lapsen oikeudet 
nähdään ammattialaan kuuluvana laajana näkökulmana ja osaamisalueena, 
johon liittyy tiedon ja taitojen lisäksi myös vahvasti asennenäkökulma. Tänä 
päivänä korkeakouluista valmistuvat opiskelijat päätyvät hyvinkin erilaisiin 
työtehtäviin ja yhteiskunnan lakisääteiset tiedollistaidolliset velvoitteet ovat 
hyvin moninaiset. Opintojen aikana opiskelijoille tulee tarjota osaaminen 
hallita valtavaa informaatiotulvaa ja poimia siitä itselle merkitykselliset nä-
kökulmat. Opintojen aikana opiskelijoita tuetaankin soveltamaan yksittäi-
sistä tiedoista omia ajattelu- ja toimintamalleja ja siten rakentavan kestävän 
ammatillisen osaamispohjan itselleen. Tämä koskee myös lapsilähtöistä lap-
sen oikeuksien periaatteisiin perustuvaa työotetta. 

Selvitystyön aikana nousi selvästi esille, miten vahvasti lapsen oikeuksi-
en sopimus vaikuttaa monen yksittäisen korkeakouluopettajan työn taustal-
la. Useille opettajista oli kuitenkin haastavaa nimetä erityisesti missä opin-
tojaksoissa, ja millä tavalla lapsen oikeuksien sopimus käsitellään opintojen 
aikana.  Joskus sopimusta käsitellään osana lastensuojelun perusteita tai sai-
raan lapsen oikeutta päättää omasta hoidostaan, toisen opettajan toimesta 
taas opettajan roolista keskustellessa opiskelijoiden kanssa. Lisäksi opetta-
jat tunnustavat usein sopimuksen käsittelyn jäävän liiaksi maininnan tasol-
le. yhtenä syynä tähän korkeakoulujen opettajat esittävät, että suomalainen 
lainsäädäntö on usein kansainvälisten sopimusten velvoitteita edellä ja si-
ten terveydenhoitoon liittyvä lainsäädäntö tai esimerkiksi lastensuojelulaki 
tulevat kirjatuiksi kurssisisällöiksi lapsen oikeuksien sopimusta useammin 
ja ammattiin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä myös korostetaan opintojen 
aikana ohi lapsen oikeuksien sopimuksen. Opiskelijoiden oletetaan osaa-
van liittää kyseiset lait osaksi laajempaan lapsen oikeuksien kokonaisuutta, 
mutta sopimuksen korostaminen saattaa unohtua muiden asioiden joukos-
sa. Toisaalta jotkut korkeakouluopettajat opetuksessaan aina myös erikseen 
mainitsevat kyseisten lakien pohjaavan lapsen oikeuksien sopimukseen. Li-
säksi lapsen oikeuksien sopimus liitetään usein osaksi kansainvälistä tai mo-
nikulttuurista työtä käsittelevää opetusta. 

Kaikki yliopistojen kasvatustieteelliset tiedekunnan edustajat olivat vas-
tauksissaan yhtä mieltä siitä, että vaikka lapsen oikeuksia käsitellään mones-
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sa yhteydessä, on asiassa vielä parantamisen varaa kasvatustieteen ja sen mo-
nialaisten sivuaineiden opetuksessa.  Sopimuksen käsittely on liian usein jää-
nyt sattumanvaraiseksi ja yksittäisten opettajien vastuulle. Samanlaisia näkö-
kulmia esittivät myös monet sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten edustajat. 

Haastattelut ja sähköpostikyselyt ajoittuivat aikaan, jolloin useassa kor-
keakoulussa oli juuri meneillään opetussuunnitelman uudistaminen. Kor-
keakoulujen henkilökunta kiittikin vastauksissaan muistutuksesta liittyen 
lapsen oikeuksien sopimuksen sisällyttämisestä opetussuunnitelmiin. Ope-
tussuunnitelmien luettavuutta on pyritty useimmiten edistämään kirjoitta-
malla ne mahdollisimman tiiviiseen muotoon. Tällöin monet yksityiskoh-
dat jäävät laajempien kokonaisuuksien kuvauksen alle. Tyypillinen esimerk-
ki tästä on opetussuunnitelmiin kirjattu ” työhön liittyvä keskeinen lain-
säädäntö, säädökset ja ohjelmat” – lauseke, joka monissa tapauksissa käy-
tännössä sisältää myös lapsen oikeuksien sopimuksen. Tällöin jää kuitenkin 
opetussuunnitelmaa toteuttavien opettajien vastuulle mitkä lait, sopimuk-
set ja ohjelmat hän kulloinkin nostaa tarkasteluun ja millä tasolla hän kun-
kin kokonaisuuden hallintaa opiskelijoilta edellyttää. Ja täten myös lapsen 
oikeuksien sopimus ei näyttäydy korkeakoulun ulkopuolelle eikä aina sen 
omille opiskelijoille tai henkilökunnallekaan koulutusohjelman opetukseen 
sisältyvänä keskeisenä asiakirjana. 

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Suomessa on tarjonnut ainoana oi-
keuksien – opintoja kokonaisuutena. Opintoihin osallistuneiden määrä on 
laskenut kolmessa vuodessa ensimmäisestä toteutuskerrasta vuodelta 2007 
merkittävästi.   Avoin yliopisto on tehnyt päätöksen olla toteuttamatta opin-
tokokonaisuutta lukuvuonna 2011-2012. Opintokokonaisuus on osoittau-
tunut kalliiksi toteuttaa ja Helsingin ylipiston tiedekuntien sitoutuminen 
sen toteuttamiseen ei ole saavuttanut institutionaalista tasoa vaan on ol-
lut yksittäisten asiaan vihkiytyneiden henkilöiden varassa. Lisäksi siihen on 
jouduttu palkkaamaan paljon ulkopuolisia asiantuntijoita luennoitsijoiksi.  
Helsingin avoimen yliopiston opintotoimiston havainnot ovat, että lapsen 
oikeudet -opinnoille on vielä valtakunnallista kysyntää.  Opetukseen tulisi 
voida olla mahdollista osallistua ilman, että tarvitsee matkustaa Helsingissä 
järjestettäville luennoille. Luento-opetuksesta olisikin perusteltua siirtyä etä-
opinnot mahdollistavaan malliin. Opinnot tulisi voida suurelta osin voida 
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suorittaa esimerkiksi verkko-opintoina.  Monessa vastaavassa valtakunnalli-
sessa koulutuskokonaisuudessa on löydetty vaihtoehdoksi ns. blended- opin-
not, jossa yhdistetään lähiopetusta, verkkoluentoja ja verkkotyöskentelyä.  

Merkittävä osa ammattikorkeakoulujen opinnoista suoritetaan harjoitte-
luna jossain työelämän organisaatiossa. Myös yliopistoissa esimerkiksi opet-
tajaopintoihin kuuluu pakollisena osana harjoittelujakso kouluissa. Opiske-
lijat voisivat olla merkittäviä lapsen oikeuksien sopimuksesta tiedottajia har-
joittelunsa aikana, jos heitä ohjeistettaisiin tarkastelemaan työelämän käy-
tänteitä lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta ja käymään aiheesta 
keskusteluja ammatissa jo toimivien kanssa. vain muutamassa korkeakou-
lussa on huomioita tämä näkökulma, vaikka harjoittelijoiden tiedostetaan 
tuovan uutta osaamista ja näkökulmaa organisaatioihin harjoittelunsa aika-
na. Harjoittelut mahdollistaisivat myös lasten parissa tehtävän monialaisen 
yhteistyön tarkastelun ja oman alan roolin tarkastelun osana kokonaisuut-
ta. Harjoittelujen aikana esimerkiksi opettajaopiskelija voisi ohjatusti tar-
kastella omaa työtänsä suhteessa sosiaalityöntekijöiden, nuorisotyöntekijöi-
den, koulukuraattoreiden ja terveydenhoitajien rooleihin lapsen oikeuksien 
edistäjänä kokonaisvaltaisesti. 

Akateemisesti lapsen oikeuksien sopimus on vielä aika vähän tutkittu 
aihekokonaisuus, työelämälähtöisesti sen toimeenpanoa on tutkittu enem-
män. Lapsen oikeuksien sopimus hakusanalla löytyy viime vuosilta useita 
opinnäytetöitä ja pro gradu töitä (liite 3), joka toisaalta kertoo opiskelijoi-
den kiinnostuvan lapsen oikeuksien sopimuksesta opintojensa aikana ja ko-
kevansa sen keskeisiksi omaan ammattialaan liittyväksi asiakirjaksi. Lapsen 
oikeuksien sopimus ei kuitenkaan löydy esimerkiksi asiasanana ammattikor-
keakoulujen yhteisestä opinnäytetyö Theseus - tietokannasta, joten tarkkaa 
tietoa kaikista lapsen oikeuksien sopimusta tavalla tai toisella käsittelevistä 
opinnäytetöistä on vaikeaa saada. Asiasanoilla ”lapsen oikeudet” löytyy 90 
opinnäytetyötä ja ”lapsen oikeuksien sopimus” 99 opinnäytetyötä. Opin-
näytetyöt, pro gradu - tutkielmat sekä korkeakoulujen tutkimukset tuotta-
vat paljon uutta tietoa ja kehittävät yhteiskuntaa ja työelämän käytäntöjä 
lapsen oikeuksien näkökulmasta. Näiden töiden yhteen kerääminen ja niis-
tä tiedottaminen koordinoidusti on yksi kehittämistarve, jolloin myös yli-
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opistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö lapsen oikeuksiin liittyvässä 
opetuksessa ja kehittämistyössä tiivistyisi. 

Lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet voidaan tiivistää kolmeen tee-
maan: lapsen oikeuteen erityiseen suojeluun ja hoivaan (protection), riittä-
vään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista (provision) sekä oikeus osallis-
tua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan päätöksentekoon 
(participation).  

Selvitystyö osoittaa, että kukin koulutusala nostaa esille opetuksessaan 
oman alansa kannalta keskeiset näkökulmat lapsen oikeuksien sopimukses-
ta. Lapsen oikeuksien sopimus ja sen periaatteet ovat kuitenkin kokonai-
suus, jossa yhtä sen periaatetta tai pykälää ei voi tarkastella irrallaan koko-
naisuudesta. Lapsen arki on moninaista ja hänen oikeutensa turvaaminen 
yhteiskunnan eri aloilla on aina usean aikuisen ammattilaisen yhteinen vel-
vollisuus. Lapsi ei ole koskaan vain oppilas, potilas, rikollinen, lapsen suo-
jelun asiakas tai osallistuja. Lapsen oikeuksien toteutumisen turvaaminen 
yhteiskunnassa edellyttää kunkin ammattilaisen määrittelevän oman roolin-
sa lapsen hyvinvoinnin turvaavassa työssä ja ymmärtävän lapsen aseman yh-
teiskunnassa kokonaisvaltaisesti. Moniammatillisuuteen perustuvassa lapsi- 
ja nuorisotyössä on merkityksellistä, että kukin toimija ymmärtää oman ja 
muiden toimijoiden ammatillisen osaamisen vahvuudet ja heikkoudet lap-
sen oikeuksien edistäjänä. 

Lapsen oikeus erityissuojeluun sisältyy kiinteästi osaksi lasten parissa 
työskentelevien opintoja erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. Lastensuojelula-
ki määrittää selkeästi ammattilaisten velvollisuudet ja koulutuksen järjestäjät 
huolehtivat, että kaikki lapsen parissa työskentelemään valmistuvat ammat-
tilaiset tuntevat lain velvoitteet oman toimenkuvansa näkökulmasta. Mui-
den alojen koulutuksessa, esimerkiksi kasvatusalalla, eivät kaikki koulutus-
ta tarjoavat korkeakoulut ole sisällyttäneet lapsensuojelunäkökulmaa osaksi 
ammatillisia pakollisia oppisisältöjä. vastausten pohjalta ei näyttäydy myös-
kään eri koulutusalojen korkeakouluopettajien käsittelevän yhdessä opiske-
lijoiden kanssa oman alan ammattilaisten roolia osana lapsen kokonaisval-
taista hyvinvoinnin turvaamista ja sitä kautta lapsen edun toteutumisen var-
mistamista yhteiskunnassa. 
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Lapsen oikeuksiin kiinteästi kuuluva periaate, että lapsille on varattava 
yhteiskunnassa riittävä osuus sen voimavaroista (provision), ei näyttäydy kor-
keakoulujen vastauksissa. Tämä periaate on tietysti haastavaa tunnistaa eri-
tyisenä osana opintoja ja määrittää kenen vastuulla sen toteutuminen yhteis-
kunnassa on. Se liittyy lähtökohtaisesti kaikkeen yhteiskunnalliseen toimin-
taan ja kaikkiin aloihin. Läpileikkaavana näkökulmana täydennyskoulutuk-
sen ja erityiskurssien tarjoaminen siitä kaikille ammattilaisille on haastavaa.  

Lapsen oikeus osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään kos-
kevaan päätöksentekoon (participation) näyttäytyy usein keskeisenä periaat-
teena kasvatus-, ja sosiaali- ja terveysalan opinnoissa. Monet korkeakoulu-
jen opettajat kuvaavat lasten osallisuuden olevan keskeinen osa opetuksen 
lähtökohtia ja opettamaansa ammattitaitoa. Kuitenkin lapset itse ja lasten 
parissa työskentelevät kokevat sekä kansalliset ja kansainväliset tutkimukset 
osoittavat, että lasten ja nuorten osallisuuden edistämisessä käytännön tasol-
la suomalaisessa yhteiskunnassa on vielä paljon kehitettävää. Tämä siitäkin 
huolimatta, että alle 18-vuotiaiden oikeus osallistua on kirjattu selkeäsanai-
sesti lapsen oikeuksien sopimuksen lisäksi perustuslain kolmeen pykälää (2§, 
6§ ja 14§), nuorisolain 8 pykälään sekä lastensuojelulain useisiin kohtiin.  

Osallisuutta edistävät rakenteet (lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestel-
mät) ovat yleistyneet Suomessa, mutta eivät ole käytännössä vahvistaneet 
nuorten osallisuutta toivotulla tavalla. Tästä ovat yK:n lapsen oikeuksien ko-
mitea sekä muut kansainväliset arvioijat antaneet palautetta Suomelle. vii-
meisin kriittinen arviointi on Euroopan neuvoston marraskuussa 2010 jul-
kaisemassa katsauksessa lasten ja nuorten osallisuutta koskeviin politiikka-
ohjelmiin Suomessa.  Arviossa korostuu kehitystarpeina osallistamisen kult-
tuurin juurruttaminen sekä aikuisten toimintatapojen uudistaminen, missä 
koulutuksella on merkittävä rooli. (Euroopan neuvosto) 

Lasten osallisuuden vahvistaminen on pitkäkestoinen prosessi, joka vaa-
tii lasten parissa työskenteleviltä aivan omanlaistaan ammattitaitoa. Lapsen 
osallisuuden tunteen vahvistaminen vaatii lapsen parissa työskenteleviltä yh-
teiskunnan rakenteiden ja omien ammatillisten käytäntöjen ja roolin lapsen 
osallisuuden edistäjänä kriittistä tarkastelua. Jotta lapsen oikeuksien sopi-
muksen ja suomalaisen lainsäädännön määrittelemä lasten osallisuus voisi 
toteutua, tulisi ammattilaisilla olla osaaminen edistää sitä käytännössä eikä 
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vain omata lapsen osallisuutta kunnioittava asenne.   Asenne on ensimmäi-
nen askel, mutta se ei riitä ilman käytännön osaamista edistää lasten osalli-
suutta. Tästä näkökulmasta olisi tarpeen edistää lapsen oikeuksien sopimuk-
sen määrittelemiä osallistumisvelvoitteiden toteutumista Suomessa. Tämä 
tarkoittaa lapsen ja nuoren kohtaamista yksilöinä (”asiakkaina”), lapsille ja 
nuorille kertyvän kokemustiedon hyödyntämistä palveluiden kehittämises-
sä sekä lasten ja nuorten kansalaisuutta tukevia rakenteita (nuorisovaltuus-
tot, oppilaskunnat, lasten parlamentit). 

Tulisi selvittää millaisia merkityksiä lasten parissa toimivat eri alojen am-
mattilaiset osallistumiselle ja osallistumisoikeuksille antavat ja millä keinoin 
he kokevat mahdollistavansa käytännössä lapsen osallisuuden toteutumisen. 
Kysymys liittyy myös laajempaan lasten ja nuorten parissa työskentelevien 
pätevyysvaatimuksiin. Onko osallisuuden edistäminen yksi keskeinen las-
ten ja nuorten parissa työskentelevien osaamisalue ja millä tutkinnoilla sii-
hen voi saada osaamisen ja pätevyyden? 

Keskeinen kysymys kokonaisuudessaan on, nähdäänkö suomalaisissa kor-
keakouluissa ja valtionhallinnossa lapsen oikeuksiin liittyvä opetus yleisenä 
sopimuksesta tiedottamisena vai osana laajempaa tavoitteellista ihmisoike-
uskasvatusta. Tähän korkeakoulujen vastaukset ja opetussisältöjen kuvauk-
set eivät anna yksiselitteistä vastausta, mutta yleistyksenä voi lapsen oike-
uksien sisältymisen suomalaisiin korkeakouluopintoihin sanoa jäävän usein 
hyvin pinnalliseksi. Monissa korkeakouluissa lapsen oikeuksien sopimus on 
kyllä sisällytetty mainintana osaksi opetusta, mutta sen velvoitteiden täyttä-
miseen ei tuleville ammattilaisille anneta käytännön työhön malleja ja käyt-
töteoriaa. vastapainona tähän osassa vastauksia konkreettisesti osoitetaan, 
että opetuksessa on selkeä ihmisoikeuskasvatuksellinen näkökulma ja sopi-
muksen sisältöjä ja tavoitteita tarkastellaan kriittisesti osana omaa ammat-
titaitoa ja vastuuta yksilönä ja ammattilaisena. 

Ihmisoikeuskasvatus määritellään Suomessa usein osaksi kansainvälisyys-
kasvatusta. valtiohallinnon kansainvälisyyskasvatus 2010 – toimenpideoh-
jelman määritelmää mukaillen kansainvälisyyskasvatus on toimintaa, joka 
ohjaa yksilökohtaiseen globaaliin vastuuseen ja yhteisölliseen maailmanlaa-
juiseen vastuuseen; maailmankansalaisen etiikkaan, joka puolestaan perustuu 
oikeudenmukaisuuteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja tukee kas-
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vua kriittiseksi kansalaiseksi.  Kansainvälisyyskasvatus on prosessi, joka aut-
taa ymmärtämään ja arvostamaan erilaisuutta ja erilaisia kulttuureja. (Kan-
sainvälisyyskasvatus 2010, 13-16). 

Lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet ja näkökulmat kiinnittyvät siis 
selkeästi osaksi kansainvälisyyskasvatuksen sisältöjä. Kansainvälisyyskasva-
tus 2010 – ohjelma on arvioitu viimeisen vuoden aikana ja Opetus- ja kult-
tuuriministeriö julkaisi ohjelmaa koskevan professori emerita Rauni Räsä-
sen tekemän arviointiraportin maaliskuussa 2011. Siinä hän esittää ope-
tus- ja kulttuuriministeriölle kaksikymmentä suositusta jatkotoimenpiteiksi.  
yksi keskeisistä hänen esittämistään näkökulmista on formaalin koulutuk-
sen merkittävä rooli kansainvälisyyskasvatuksen kehittämisessä ja toteutta-
misessa Suomessa. Räsänen esittää, että etenkin opetussuunnitelmien uu-
distamisprosessiin ja opetusalan henkilöstön koulutukseen tulee tulevaisuu-
dessa kiinnittää huomiota.  

On perusteltua tarkastella lapsen oikeuksien sopimusta ja siihen liittyvää 
koulutusta osana laajempaa kansainvälisyyskasvatuksen viitekehystä, erityi-
sesti ihmisoikeuskasvatuksen ja aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisen ja kas-
vattamisen näkökulmista. Tällöin Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelman 
arviointiraportin esittämät kansainvälisyyskasvatuksen näkökulmat on hyvä 
ottaa yhtenä näkökulmana huomioon lapsen oikeuksiin liittyvän koulutuk-
sen kehittämisessä Suomessa. 

Toinen merkittävä viime aikoina julkaistu selvitys, joka liittyy lapsen oi-
keuksiin ja joka antaa selkeitä kehittämisehdotuksia valtiovallalle ja koulu-
tusorganisaatioille on Kari Huotarin, Sinikka Törmän ja Kati Tuokkolan te-
kemä Syrjintä koulutuksessa ja vapaa-ajalla -tutkimus. Raportin kirjoittajat 
nostavat keskiöön syrjinnänvastaisessa toiminnassa opettajat, joiden suh-
tautumisella on suuri merkitys lasten ja nuorten asenteisiin ja esittää, että 
selvityksen tulosten perusteella on välttämätöntä saada aikaan koulukohtai-
set, kaikkia koulutustasoja koskevat, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitel-
mat, joiden laadintaa ja laatua myös seurataan. Suunnitelmiin tulee kirjata 
selkeästi kaikkien vähemmistöryhmien yhtäläiset oikeudet sekä toimet, joi-
den avulla yhdenvertaisuus koulussa aiotaan turvata. Lapsen oikeuksien to-
teutumisesta erityisesti eri vähemmistöihin kuuluvien lasten kohdalla myös 
yK:n lapsen oikeuksien komitea on antanut Suomelle kehittämissuosituksia. 
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Tulevaisuudessa suomalaisten korkeakoulujen kannattaisi myös hyödyn-
tää muissa maissa olevia lapsen oikeuksiin liittyvää osaamista.  Tällä hetkellä 
yksikään korkeakoulu ei maininnut tekevänsä kansainvälisestä korkeakoulu-
yhteistyötä liittyen lapsen oikeuksien tematiikkaan. yksi mahdollisuus kehit-
tää lapsen oikeuksien osaamista on luoda kumppanuuksia ulkomaisten lap-
sen oikeuksista opintokokonaisuuksia tarjoaviin korkeakouluihin ja mahdol-
listaa henkilökunta- ja opiskelijavaihtoa korkeakoulujen välillä. Myös yhtei-
siä etäopintoja toisista yliopistoista voisi luoda yli valtion rajojen. Näin suo-
malaiset korkeakoulut pääsisivät mukaan lapsen oikeuksiin liittyvään kan-
sainväliseen tutkimukseen ja työelämälähtöiseen kehittämiseen. 
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6.  Lapsen oikeuksien osaaminen 
tulevaisuudessa – esitykset  
kehittämiseen 

Tässä luvussa pyritään vielä vastaamaan toimeksiannon asettamaan kysy-
mykseen ”mikä tai mitkä koulutusyksiköt voivat olla valtakunnallisina lap-
sen oikeuksien koulutuksen kehittämisestä vastaavia toimijoita”.  Kuten täs-
sä selvityksessä on monesti tuotu esille, sisältyy lapsen oikeuksien sopimus 
ja sen näkökulmat monipuolisesti lasten ja nuorten parissa sekä heitä var-
ten työskentelevien koulutuksen perusteisiin suomalaisissa korkeakouluis-
sa. Toisaalta käytännön sovellutuksissa tunnistetaan olevan vielä paljon ke-
hittämisen varaa. 

Tämä on hyvä lähtökohta kehittää toimintaa ja ottaa tarkasteluun min-
kälaista täydentävää koulutusta lapsen oikeuksista Suomessa vielä tarvitaan. 
yksittäiset valtakunnalliset toimijathan eivät millään voi paikata perustyös-
sä olevia puutteita, mutta voivat tarjota täydentävää näkökulmaa aiheeseen 
sekä mahdollistaa kokemusten jakamisen ja sitä kautta kehittää toimintaa 
yhdessä eri toimijoiden kanssa. 

On tarkoituksenmukaista ja tarpeellista kerätä Suomessa tieto lapsen oi-
keuksien osaamisesta yhteen ja tarjota sen pohjalta mahdollisuus kokemus-
ten jakamiseen, kehittämiseen ja innovointiin.  Eri alojen opiskelijoille ja 
jo työelämässä oleville ammattilaisille tulisi tarjota mahdollisuutta moni-
ammatilliseen näkökulmien ja kokemusten jakamiseen monitieteelliseen 
lisäkoulutuksen kautta.

Suomessa Lapsiasiavaltuutetun toimisto on valtion hallinnossa lapsen 
oikeuksien osaamiskeskus. Kuitenkaan Lapsiasiavaltuutetun toimiston teh-
täväksi ei ole määritelty kehittää suomalaista korkeakoulutusta eikä sillä 
ole varattu resursseja tarjota opetusta opiskelijoille tai täydennyskoulutus-
ta ammattilaisille. Lähtökohtana lapsen oikeuksien koulutuksen kehittämi-
sessä tulee kuitenkin olla Lapsiasiavaltuutetun toimiston asiantuntemuksen 
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hyödyntäminen. Lisäksi myös useilla järjestöillä kuten esimerkiksi Suomen 
UNICEFilla on alalla merkittävää asiantuntemusta. 

Eduskunta päätti 8. maaliskuuta 2011 Suomeen perustettavasta ihmis-
oikeuskeskuksesta. Ihmisoikeuskeskuksen tarkoitus on täyttää yK:n yleis-
kokouksen vuonna 1993 vahvistamat ns. Pariisin periaatteet, joiden mu-
kaan valtioiden tulee perustaa riippumaton ja itsenäinen instituutio edistä-
mään ja turvaamaan ihmisoikeuksien toteutumista kansallisella tasolla. Pa-
riisin periaatteiden mukaisesti perustettavalle instituutiolle tulee antaa laa-
ja tehtävänkuva myös koulutuksessa. Tulevalle ihmisoikeuskeskukselle on 
säädetyt asiantuntija-, koulutus-, lausunto-, neuvonta-, selvitys-, seuranta- 
ja tiedotustehtäviä ja ne on tarkoitettu kattamaan sekä perustuslaissa turva-
tut perusoikeudet että kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin sisältyvät ih-
misoikeudet. Selvityksen tekohetkellä on vielä epävarmaa millainen raken-
ne ja resurssit perustettavalle ihmisoikeuskeskukselle määritellään. Lakiesi-
tyksessä todetaan, että toiminta on sovitettava yhteen lapsiasiavaltuutetun 
toimistolle säädetyn lapsen oikeuksien edistämistehtävän kanssa. Jatkossa 
määriteltäessä tahoja, jotka voivat vastata valtakunnallisesti lapsen oikeuk-
sien koulutuksen kehittämisestä, voisi ihmisoikeuskeskuksella olla luonteva 
rooli eri toimijat yhteistyöhön kokoavana instituutiona. (Ihmisoikeusinsti-
tuutiotyöryhmän raportti) 

Kuten johdannossa jo kuvattiin, korostuu ammattikorkeakoulujen toi-
minnassa erityisesti yhteys työelämään ja alueelliseen kehittämiseen. Tämä 
tehtävä on myös kirjattu selkeäsanaisesti ammattikorkeakoululakiin. Am-
mattikorkeakoulut ovat oman alueensa tärkeitä kehittäjiä ja opiskelijat suo-
rittavat opintojaan läheisessä yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa. 

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämi-
sen vaatimuksiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantun-
tijatehtäviin. Ammattikorkeakoulujen opetuksen ytimessä on opetushenki-
lökunnan käytännön työelämän kokemus ja sieltä nousseiden työelämään 
tarpeiden tuntemus. Lapsen oikeuksien toteutumisen näkökulmasta olisi 
erityisen tärkeää tarkastella sopimuksen sisältöjä osana työelämän käytän-
töjä ja siten kehittää yhdessä opiskelijoiden kanssa taitoja lapsen oikeuksien 
edistämiseen osana kunkin ammattiosaamista. Ammattikorkeakoulun työ-
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elämälähtöinen ja soveltava ote opetukseen palvelisi opiskelijoiden ja työ-
elämän tarpeita liittyen lapsen oikeuksiin. 

HUMAK valtakunnallisena ammattikorkeakouluna, jonka ydinosaamis-
alueeseen liittyvät lapsen oikeudet ja erityisesti osallisuuskysymykset, on 
yksi mahdollinen koordinoiva taho lapsen oikeuksien kehittämiskeskukselle. 
HUMAKin vahvuutena on laaja-alainen osaaminen lapsi- ja nuorisotyöstä. 
HUMAKissa on vuosia kehitetty malleja monialaiseen yhteistyöhön lapsi- 
ja nuorisotyön eri toimintaympäristöissä, ja erityisesti kouluissa tehtävään 
moniammatilliseen työhön.  

Humanistinen ammattikorkeakoulu on kiinnostunut ottamaan lapsen 
oikeudet osaksi omaa täydennyskoulutustarjontaansa ja kehittämään Suo-
messa lapsen oikeuksien osaamista monitieteellisestä näkökulmasta yhdes-
sä muiden korkeakoulujen kanssa. 

Itä-Suomen yliopistolla on osaaminen ja kiinnostus sosiaalityön ja lasten-
suojelun näkökulmasta kehittää lapsen oikeuksien periaatteiden toteutumis-
ta Suomessa. Sen yhteiskuntatieteiden laitoksella valmistellaan parhaillaan 
lapsen oikeuksien opetuskokonaisuutta tarjottavaksi maanlaajuisesti verk-
ko-opintoina sosiaalityön pää- ja sivuaineopiskelijoille valtakunnallisen so-
siaalityön yliopistoverkoston eli Sosnetin kautta. 

varhaiskasvatuksen saralla Jyväskylän yliopiston kasvatustieteenlaitoksel-
la on tehty paljon lapsen oikeuksien sopimuksiin liittyvää tutkimusta ja ke-
hittämistyötä. Siellä lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet näkyvät myös 
keskeisenä painopistealueena tutkintoon johtavassa koulutuksessa. 

Opettajakoulutuksessa enorssi – verkosto olisi luonteva taho lapsen oi-
keuksien kehittämistyössä ja erityisesti opettajien koulutuksen näkökulman 
tuomisessa siihen. Enorssi on suomalaisten harjoittelukoulujen ja opettajan-
kouluttajien verkosto, jonka tavoitteena on luoda yhteistyömuotoja, joiden 
myötä opetukseen, ohjattuun harjoitteluun, tutkimus-, kokeilu-, kehittä-
mistoimintaan sekä täydennyskoulutukseen liittyvää asiantuntijuutta, osaa-
mista ja materiaaleja jaetaan. 

Mikä tahansa on tuleva malli edistää lapsen oikeuksien toteutumista 
Suomessa, korkeakouluilla on siinä työssä perusteltua olla merkittävä roo-
li. Sopiva malli löytyy läheltä Ruotsissa örebron yliopiston hallinnoimasta 
Barnrättsakademista. Samantyyppinen osaamis- ja koulutusorganisaatio voi-
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si valtakunnallisena toimijana vastata Suomessa olevaan täydennyskoulutus-
tarpeeseen ja koulutuksen kehittämisen haasteisiin lapsen oikeuksien saralla.  

Perusteltua olisi yhdistää kehittämiskeskuksessa eri alojen osaaminen ja 
verkostot. Kehittämiskeskus soveltuisi luontevasti osaksi HUMAKin toi-
mintaa ja keskeisiä yhteistyökumppaneita lapsen oikeuksien koulutuksen 
kehittämistyössä voisivat tällöin olla Lapsiasiavaltuutetun toimisto, lapsi- ja 
nuorisojärjestöt, Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos, Jyväs-
kylän yliopiston kasvatustieteiden laitos ja siellä erityisesti varhaiskasvatus, 
enorssi ja opettajakoulutuslaitokset. Lisäksi on tarpeen huomioida oikeus-
tieteen alan verkostointi osaksi kokonaisuutta. 

valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi koulutuksen ja tutkimuksen 
kehittämissuunnitelman, jossa se määrittelee lähivuosien koulutus- ja tut-
kimuspoliittiset linjaukset. Hallitusohjelman, koulutuksen ja tutkimuksen 
kehittämissuunnitelman ja lainsäädännön lisäksi opetus- ja kulttuuriminis-
teriö ohjaa korkeakouluja erilaisilla sopimuksilla. Ministeriö määrittää suo-
malaisen koulutuspolitiikan suuntaviivat ja strategiset linjaukset ja valvoo 
kaikkea valtion budjettiin sidottua koulutustarjontaa sekä valmistelee kou-
lutusta koskevan lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset. Opetushal-
litus taas resurssoi erityisesti opettajien täydennyskoulutusta sekä linjaa eri 
ammattialojen koulutussisältöjä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myös myöntää erillistä hankerahoi-
tusta korkeakouluille tärkeäksi katsomaansa toimintaan. Ruotsin Barnrätt-
sakademin toimi ensimmäiset kaksi vuotta ministeriön erillisen hankera-
hoituksen turvin. 

Lapsen oikeuksien koulutuksen kehittämistyössä Suomessa olisi seuraa-
vassa vaiheessa tarpeen, että opetus- ja kulttuuriministeriö määrittelisi mil-
le korkeakoululle lapsen oikeuksiin liittyvän koulutuksen kansallinen ke-
hittämisvastuu kuuluu sekä osoittaa siihen tarpeelliset voimavarat.  Lisäksi 
koulutuksesta vastaavan yksikön on tarpeen koota tuekseen korkeakouluis-
ta koostuva verkosto ja laajempi kansallinen ohjausryhmä, johon kuuluisi-
vat merkittävät alan kansalliset toimijat. 
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LÄHTEET

Tutkimukset, selvitykset ja raportit:

Euroopan neuvoston katsaus lasten ja nuorten osallisuutta koskeviin poli-
tiikkaohjelmiin Suomessa. 2010 (julkaistaan suomeksi huhtikuussa 2011)

Huotari, Törmä ja Tuokkola, 2011. Syrjintä koulutuksessa ja vapaa-ajalla: 
Erityistarkastelussa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuor-
ten syrjintäkokemukset toisen asteen oppilaitoksissa. Sisäasiainministeriön 
julkaisut 11/2011

Ihmisoikeusinstituutiotyöryhmän raportti: Oikeusministeriön julkaisu/Mie-
tintöjä ja lausuntoja Sarjanumero 45/2010

Nielikäinen, Justiina. 2009, OIKEUTTAJAT - Tutkimus opettajien ja opet-
tajaopiskelijoiden suhteesta lapsen oikeuksien sopimukseen osana kasvatus-
työtä. Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. 

Räsänen, Rauni. 2011, Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelman arviointi. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:13  

Selvitys yK:n lapsen oikeuksien yleissopimusta (LOS) koskevasta tiedotuk-
sesta Suomessa. 2004. http://www.unicef.fi/files/unicef/pdf/LOSselvitys.pdf

Suomen lapsen oikeuksien määräaikaisraportit. 
Kaikki osoitteessa: http://formin.finland.fi/Public/default.
aspx?contentid=68142

Ensimmäinen määräaikaisraportti (1995)
Toinen määräaikaisraportti (1998)
Kolmas määräaikaisraportti (2003)
Neljäs määräaikaisraportti (2008)
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yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien komitean päätösraportit 
Suomelle. 
Kaikki osoitteessa: http://formin.finland.fi/Public/default.
aspx?contentid=68142
Ensimmäinen komitean päätösraportti (1996)
Toinen komitean päätösraportti (2000)
Kolmas komitean päätösraportti (2005)

Valtiohallinnon ohjelmat ja strategiat:

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007-2011. 

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma 2007. 

Ihmisoikeusinstituutiotyöryhmän raportti.  Oikeusministeriön julkaisu /
Mietintöjä ja lausuntoja Sarjanumero 45/2010 

Lapsen oikeuksien kansallinen viestintästrategia. Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön työryhmämuistio 2010:4 

Kansainvälisyyskasvatus 2010 – toimenpideohjelma, Opetusministeriön jul-
kaisuja 2007:11

Määräykset, säädökset ja lait:

Ammattikorkeakoululaki (351/2003)
Laki lapsiasiavaltuutetusta (1221/2004)
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
Lastensuojelulaki (417/2007)
Nuorisolaki (72/2006) 
Opetushallituksen määräys perusopetuksen opetussuunnitelmien perustei-
den 2004 täydentämiseen (41/011/2010) 
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Opetushallituksen määräys lukion opetussuunnitelman perusteiden 2003 
täydentämiseen (42/011/2010)
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004
Perusopetuslaki (628/1998)
Suomen perustuslaki (1999) 
yhdenvertaisuuslaki (21/2004)
yleissopimus lapsen oikeuksista (59/1991)

Muut: 

Barnrättsakademin. viitattu 30.3.2011 
http://www.oru.se/barnrattsakademin/

Kenniscentrum Kinderrechten. viitattu 30.3.2011 http://www keki.be

Lapsiasiavaltuutettu. viitattu 30.3.2011.http://www.lapsiasia.fi

Opetushallitus: suomalainen korkeakoulujärjestelmä. viitattu 21.3.2011 

Ammattikorkeakoulut: http://oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikor-
keakoulut_ja_yliopistot/ammattikorkeakoulut

Yliopistot: 

http://oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikorkeakoulut_ja_yliopistot/
yliopistot

Unicef. viitattu 15.2.2011. http://www.unicef.fi
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LIITE 1

Hyvä vastaanottaja, 

Teen opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta selvitystä lapsen oi-
keuksien sopimuksen ja sen näkökulmien sisältymisestä eri alojen korkea-
kouluopintoihin Suomessa. 

Lapsen oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin yhdistyneiden Kansakun-
tien yleiskokouksessa vuonna 1989 ja Suomi allekirjoitti sen vuonna 1991. 
Sopimus velvoittaa, että viranomaisten on kaikissa lasta koskevissa toimen-
piteissään ja päätöksissään arvioitava niiden vaikutukset lapseen, otettava 
huomioon lapsen etu ja kuunneltava lapsen mielipidettä.  

Lapsen oikeudet on laaja asiakokonaisuus, jota voidaan tarkastella use-
asta eri näkökulmasta ja lapsen oikeudet koskevat paitsi suoranaisesti lasten 
parissa työskenteleviä ammattilaisia myös heitä, joiden päätöksillä tai teoil-
la on vaikutuksia lapsen oikeuksien toteutumiseen epäsuorasti. Jotta eri alo-
jen ammattilaiset osaisivat huomioida lapsen oikeudet työssään, tulee hei-
dän olla tietoisia sopimuksen olemassa olosta ja sisällöstä. Keskeinen kana-
va saada tietoa ja näkökulmaa lapsen oikeuksista omalla ammattialalla on 
tutkintoon johtava koulutus sekä täydennyskoulutus. Tällä hetkellä ei Suo-
messa  ole koottua tietoa millä tavalla lapsen oikeuksien näkökulmat sisäl-
tyvät opetussuunnitelmiin tai opetussisältöihin korkeakoulujen tarjoamas-
sa koulutuksessa.  Tämän vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut 
Suomen Humanistiselle ammattikorkeakoululle toimeksiannon tehdä asi-
asta selvitys. Selvitys tullaan antamaan ministeriölle 31.3.2011 mennessä. 

Nyt lähettämäni kyselyn tavoitteena on kartoittaa ne koulutusalat, joi-
hin ensi vuoden alkupuolella tehtävä tarkempi selvitystyö rajataan. Pyydän-
kin teitä vastaamaan korkeakoulunne puolesta kyselyyn tai välittämään sen 
eteenpäin korkeakoulussanne parhaaksi katsomillenne henkilöille. 

Kyselyyn vastaaminen vie vain muutamia minuutteja. voitte vastata vain 
osaan kysymyksistä niin halutessanne. Jos lapsen oikeudet eivät ole osa kor-
keakoulunne koulutustarjontaa vastauksen antaminen kysymyksin vie alle 
minuutin, mutta auttaa rajaamaan selvityksen jatkotyötä.  

Suurkiitos ajastanne. 
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WEBROPOL-kysely: 

Korkeakoulu, jonka puolesta kyselyyn vastaan: 

Asemani kyseisessä korkeakoulussa: 

1. Lapsen oikeuksien sopimus ja siinä määritellyt lapsen oikeuksien näkö-
kulmat ovat osa korkeakoulumme opetusta:

Tutkintoon johtava koulutus
kyllä
ei

täydennyskoulutus:

kyllä
ei

joku muu:  mikä

2.  Lapsen oikeuksien sopimus ja siinä määritellyt lapsen oikeuksien näkö-
kulmat ovat osa tutkintoon johtavaa koulutusta seuraavilla aloilla/yksiköissä
valikko kaikista aloista
kohta muu

täydennyskoulutusta:
Mitä: 

3. Annamme mielellämme lisätietoja lapsen oikeuksiin liittyvän opetuksen 
tilanteesta korkeakoulussamme: 
kyllä
ei
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Henkilöt korkeakoulussamme, joilta voitte pyytää tarkempaa tietoa lapsen 
oikeuksia koskevasta koulutuksesta: 

Nimi   koulutusala   

suurkiitos vastaamisestanne ja hyvää vuoden loppua toivottaen, 

Riikka Jalonen
lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Seuraavat kysymykset (tosin koulutusalakohtaisesti joskus hieman muokat-
tuina) lähetettiin  kaikille niille koulutusohjelmille, tiedekunnille tai muil-
le yksiköille, jotka vastasivat, että lapsen oikeuksien sopimus liittyy heidän 
opetusalaansa ja on osa koulutusta. Lisäksi ne on lähetetty tai tapaamisessa 
/puhelimitse kysytty kaikilta kasvatusalan, oikeustieteiden, teologian, lää-
ketieteen sekä sosiaali- ja terveysalan koulutusyksiköiltä. 

1. Miten kattavasti arvelette tiedekunnassanne opiskelevien opiskelijoiden saa-
vat tietoa lapsen oikeuksista osana opintojaan?

2. Jos lapsen oikeudet ovat sisällytetyt tiedekuntanne opetukseen niin millä ta-
valla ne ovat sisällytetyt? Onko lapsen oikeudet kirjattu opetussuunnitelmaan, 
kurssikuvauksiin tai toteuttamissuunnitelmiin jollain määrätyillä kursseilla vai 
tulevatko ne mahdollisesta esille osana opintoja yliopisto-opettajien omien peda-
gogisten valintojen ja suunnittelun kautta?
Vaikka lapsen oikeuksia teillä ei olisi kirjattu opetussuunnitelmiin, eihän se tar-
koita, että missään opinnoissa niitä ei käsiteltäisi. Tällöin yksittäisistä opinto-
jaksoista vastaavat lehtorit voivat osata konkreettisella tasolla parhaiten vasta-
ta näihin kysymyksiini. Olisinkin kiitollinen jos välittäisit nämä kysymykseni 
sopivaksi katsomalle tahoille koulutusyksikkönne sisällä.
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LIITE 2

Selvityksen aikana seuraavat 41 korkeakoulua ovat vastanneet osaltaan lap-
sen oikeuksien sopimuksen ja sen näkökulmien sisältymiseen korkeakoulun-
sa opetukseen: 

Aalto-yliopisto 
Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola 
diakonia-ammattikorkeakoulu  
HAAgA-HELIA ammattikorkeakoulu 
Helsingin yliopisto 
Humanistinen ammattikorkeakoulu 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
Itä-Suomen yliopisto 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Jyväskylän yliopisto 
Kajaanin ammattikorkeakoulu 
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu - 
Mellersta österbottens yrkeshögskola 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
Lahden ammattikorkeakoulu 
Laurea-ammattikorkeakoulu  
Lapin yliopisto 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
Maanpuolustuskorkeakoulu 
Metropolia Ammattikorkeakoulu  
Mikkelin ammattikorkeakoulu 
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 
Oulun yliopisto 
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 
Poliisiammattikorkeakoulu 
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Rovaniemen ammattikorkeakoulu 
Saimaan ammattikorkeakoulu 
Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Savonia-ammattikorkeakoulu 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
Svenska handelshögskolan 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampereen teknillinen yliopisto 
Tampereen yliopisto 
Teatterikorkeakoulu 
Turun ammattikorkeakoulu  
Turun yliopisto  
vaasan ammattikorkeakoulu - vasa yrkeshögskola 
vaasan yliopisto 
yrkeshögskolan Novia 
Åbo Akademi  
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LIITE 3

Lapsen oikeuksiin liittyvät väitöskirjat, Pro gradu-tutkielmat ja opinnäy-
tetyöt

väitöskirjat

Korpinen, Johanna (2008) Istuntoja institutionaalisen katseen alla : lasten-
suojelun suulliset käsittelyt hallinto-oikeudessa. Tampereen yliopisto. väi-
töskirja. 

Auvinen, Maija (2006) Huoltoriidat tuomioistuimissa : sosiaalitoimi selvit-
täjänä, sovittelijana, asiantuntijana. Turun yliopisto. väitöskirja.

Laitinen, Merja (2004) Häväistyt ruumiit, rikotut mielet: tutkimus lapsina 
läheissuhteissa seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten ja miesten elämäs-
tä. Lapin yliopisto. väitöskirja.

gottberg, Eva (1995) Perhe, elatus ja sosiaaliturva : tutkimus yksityisen ja 
julkisen elatusvastuun rajoista, rakenteesta ja toimivuudesta. Turun yliopis-
to. väitöskirja.

Pro gradu – tutkielmat 

Aalto, Johanna (2001) Lapsen puhevallan käyttäminen ja kuuleminen eri-
tyisesti edunvalvontaoikeudessa. Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekun-
ta. Pro gradu –tutkielma.
 
Ali-Keskikylä, Elina (2008) Lapsen tapaamisoikeus ja sen toteuttamisen on-
gelmakohtia. Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta. Pro gradu –
tutkielma.
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Eiranto, Oili: Lapsen asema ja oikeudet yhteiskunnallisessa kontekstissa : esi-
merkkinä Filippiinien lapsityö. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikka. Pro 
gradu –tutkielma.

grunn, Henrietta (2009) Lapsen etu ja sen toteuttaminen koulussa. Helsin-
gin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Pro gradu –tutkielma.

Harilo, Kaija (1995) Lapsen vai aikuisen ehdoilla? : lapsen edun toteutumi-
nen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa keskusteluissa lasten vanhempi-
en ja sosiaalityöntekijöiden kokemana. Tampereen yliopisto, kasvatustietei-
den laitos, kasvatustiede. Pro gradu –tutkielma.

Havukainen, Satu (2007) Lasten oikeudet huostaanottoprosessissa . vaasan 
yliopisto, hallintotieteiden tiedekunta, julkisoikeus. Pro gradu –tutkielma.

Hämäläinen, Markku (2008).Saanko soittaa äidille? : tutkimus huostaan-
otetun lapsen yhteydenpidon rajoittamisesta. Lapin yliopisto, oikeustietei-
den tiedekunta, perhe- ja jäämistöoikeus. Pro gradu –tutkielma. 

Ihanus, Nina (2002).Saako lasta tukistaa? lasten näkemyksiä ja kokemuksia 
ruumiillisesta kuristuksesta / Nina Ihanus. Jyväskylän yliopisto, yhteiskun-
tatieteiden ja filosofian laitos, yhteiskuntapolitiikka.  Pro gradu –tutkielma.

Jaatinen, Maria (2001) Suvaitsevaisuuskasvatuksen oikeuttaminen kristilli-
sessä ajattelussa, valistusajattelussa, ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa ju-
listuksessa ja lapsen oikeuksien julistuksessa. Oulun yliopisto, Kasvatustie-
teiden ja opettajankoulutuksen yksikkö. Pro gradu –tutkielma.

Kiviniemi Tanja & Sipilä Minna (2008) ”Täytyyhän niillä meidän pikku 
asiakkaillakin olla joku sananvalta mitä täällä tehään”. Lasten osallisuuden 
toteutuminen esiopetuksessa. Jyväskylän yliopisto: Kasvatustieteen laitos. 
varhaiskasvatus. Pro gradu –tutkielma
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Korppi Marika & Latvala Johanna. (2010) Osallistava vuorovaikutuksen 
malli lasten osallisuuden mahdollistajana. Jyväskylän yliopisto: Kasvatus-
tieteen laitos. varhaiskasvatus. Pro gradu –tutkielma. 

Koskela, Riitta (1998) vähemmistöihin kuuluvien lasten kielelliset oikeu-
det kansainvälisissä asiakirjoissa Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiede-
kunta.  Pro gradu –tutkielma.

Koskikangas, Jaana (2000) Lastensuojelulaitossiirrot lapsen edun näkökul-
masta. Tutkimus lastensuojelulaitossiirtojen syistä ja seurauksista. Oulun yli-
opisto, Käyttäytymistieteiden yksikkö. Pro gradu –tutkielma.

Kosonen, Susanna (2005) Meillä on oikeus : Kuudesluokkalaisten käsityk-
siä lapsen oikeuksista.  Oulun yliopisto, kasvatustieteiden ja opettajankou-
lutuksen yksikkö. Pro gradu –tutkielma.

Lantto, Marja-Leena (2009) Lastensuojelulain mukaiset avohuollon tuki-
toimet. Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, julkisoikeus. Pro 
gradu –tutkielma.

Laukkanen Mari. (2010) Lasten osallistumisoikeudet ja niiden toteutumi-
nen päiväkotiryhmässä. Jyväskylän yliopisto: Kasvatustieteen laitos. varhais-
kasvatus. Pro gradu –tutkielma.

Lipponen, Miia (2007) valvotut tapaamiset lapsen edun näkökulmasta. Hel-
singin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, yhteiskuntapolitiikan laitos, 
Sosiaalityö.   Pro gradu –tutkielma.

Lukkarinen, Saara (2003) Lapsen asema ja oikeudet hedelmöityshoidoissa. 
Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta, persoonallisuus-, perhe- ja jää-
mistöoikeus. Pro gradu –tutkielma.
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Lyytikäinen Eija (2010) Lasten osallisuus. Erityistä tukea tarvitsevien lasten 
ja vertaisryhmän lasten osallisuus päiväkodin arjessa. Jyväskylän yliopisto: 
Kasvatustieteen laitos. varhaiskasvatus. Pro gradu –tutkielma.

Mänty, Riikka (2010) Lapsen oikeus terveelliseen päiväkoti- ja oppimisym-
päristöön. vaasan yliopisto, filosofinen tiedekunta, julkisoikeus. Pro gradu 
–tutkielma.

Männikkö Elina (2009) ”Aikuisten oikeesti”. Lapsidiskurssit lööppikeskus-
teluissa. Jyväskylän yliopisto: Kasvatustieteen laitos. . varhaiskasvatus Pro 
gradu –tutkielma.

Niemi, Laura (1995) Kenen taskussa on lapsen tahto? : tarvitaanko Suo-
messa lapsiasiavaltuutettua?  Helsingin yliopisto,  sosiaalipolitiikka. Pro gra-
du –tutkielma.

Niskanen, Tiina (2000) Perusoikeutena lapsen etu. vaasan yliopisto, yhteis-
kuntatieteellinen tiedekunta, julkisoikeus. Pro gradu –tutkielma.

Paatelma, Tuula (1998) Lapsen vapauden rajoittaminen ja rajoittamisen oi-
keuttaminen. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Pro gradu –tut-
kielma.

Puustinen, Johanna (2008) .Rakkauden rajoissa : näkökulmia lapsen ruu-
miilliseen kuritukseen  Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, 
yhteiskuntapolitiikan laitos, Sosiaalityö. Pro gradu –tutkielma.

Päkkilä, Hanna (2005) Lapsen näkökulma ja kokemukset lastensuojelun so-
siaalityön sijoitusprosessista : lapset ja sosiaalityöntekijät kertojina. Helsin-
gin yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos, Sosiaalityö. Pro gradu –tutkielma.

Rasi, Tiia (2005) Parisuhdeväkivalta ja lapsen etu erotilanteessa sosiaalityön-
tekijöiden tulkitsemana. Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filoso-
fian laitos, sosiaalityö. Pro gradu –tutkielma.
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Sainio, Tiina (1995) Opettaja vallankahvassa ja vallan kritiikki : Uudenmaan 
lääninhallitukselle v. 1990-1995 tehtyjen valituksien sisällönanalyysi. Hel-
singin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos. Pro gradu –tutkielma.

Salomaa, Minna (2008) Sivullinen : lapsen oikeudet ja asema perheväkival-
lan sivustaseuraajana Tampereen yliopisto, oikeustieteiden laitos, julkisoi-
keus. Pro gradu –tutkielma.

Siivola, Sirkka-Liisa (2009) Lapsen etu huoltoratkaisuissa. Lapin yliopisto, 
yhteiskuntatieteiden tiedekunta, julkisoikeus. Pro gradu –tutkielma.

Tiilikainen, Tiina (2008) Osallistuminen, suojelu ja voimavarat lapsikeskei-
sessä lastensuojelutyössä  Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekun-
ta, yhteiskuntapolitiikan laitos, Sosiaalityö, 2008. Pro gradu –tutkielma.

Ukkola, Elina (2007) Lapsen osallisuuden vahvistaminen lastensuojelun 
huoltosuunnitelmatyössä. Kuopion yliopisto, Sosiaalityön ja sosiaali-peda-
gogiikan laitos. Pro gradu –tutkielma.

voutilainen, Tiina (2007) Lasten oikeuksien toteutumisen valvonta huos-
taanotossa ja sijaishuollossa. vaasan yliopisto, hallintotieteiden tiedekun-
ta, julkisoikeuden ja sosiologian laitos, julkisoikeus. Pro gradu –tutkielma.

vähäpesola, Katja (2008) Lapsen osallistumisoikeudet ja edustaminen lap-
sioikeudessa. L apin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta, persoonallisuus-, 
perhe- ja jäämistöoikeus. Pro gradu –tutkielma.

värre, Reija (2002) yhteiskunnallinen interventio lapsen oikeutena.  La-
pin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta, lapsioikeus. Pro gradu –tutkielma.
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Ammattikorkeakoulujen  opinnäytetyöt

Ala-Tulijoki, Anniina (2010) Lapsi asianomistajana rikosprosessissa . vaa-
san ammattikorkeakoulu

Asunen, Marjo-Riitta (2006) Lapsi verkostotyön arjessa. Lahden ammat-
tikorkeakoulu
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